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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســـــىرح ص

 

 ثٍٍ ٌذي انسىرح:

 حُػ١ حُٔؼدؿ رخٌُظخد ُ٪شخظس حُٜدخء، زؽٝف ٖٓ ٝٛٞزؽف( ص) قٞؼس حٌُؽ٣ٔش حُكٞؼس طك٠ٔ 

 .حُٜدخث٤ش حُسؽٝف ٛػٙ أٓثخٍ ٖٓ حُٔ٘ظّٞ ٝٛٞ ٝح٥ضؽ٣ٖ، ح٤ُٝ٧ٖ رٚ هللا طسعٟ

 َأزٔع ح٩ٓخّ ؼٝحٙ ٓخ: حُٔثخ٢ٗ كؼَ ك٢ ٝؼظ ٝٓٔخ حُٔثخ٢ٗ، ٖٓ حٌُؽ٣ٔش حُكٞؼس ٛػٙ: حُكٞؼس كؼ 

 حُظٞؼحس ٌٓخٕ أُػط٤ض) هخٍ ٝقِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػ٘ٚ هللا ؼػ٢ ح٧قوغ رٖ ٝحثِش ػٖ ٝؿ٤ؽٙ،

لّظَ ٝكُّؼِض حُٔثخ٢ٗ، ح٩ٗد٤َ ٌٓخٕ ٝأُػط٤ش حُٔج٤ٖ، حُّؿرٞؼ ٌٓخٕ ٝأُػط٤ض حُّكزغ، ُٔ  (.رخُ

 ٤ٌٓش قٞؼس. 

 ح٩ق٤ٓ٬ش حُؼو٤عس أطٍٞ طؼخُح حُظ٢ ح٤ٌُٔش حُكٞؼ ٛعف ٗلف ٛعكٜخ: حُكٞؼس ٓسٞؼ. 

 

  

 :وخبرًخ يب قجههبانًُبسجخ ثٍٍ افززبحٍخ انسىرح 

 قٞؼس ٜٗخ٣ش كل٢ ؛(حُظخكخص) ِٜخزه حُظ٢ حُكٞؼس ٝضخطٔش ص، قٞؼس ٓطِغ ر٤ٖ ٝٝحػسش ه٣ٞش حُظِش   

 ٗؿٍ كبغح*  ٣كظؼدِٕٞ أكزؼػحر٘خ" ح٥ضؽس ك٢ طؼخ٠ُ هللا ٝرؼػحد حُع٤ٗخ ك٢ رخُٜؿ٣ٔش ٌُِلخؼ طٜع٣ع حُظخكخص

٘ػؼ٣ٖ طزخذ ككخء ركخزظْٜ ُٔ  زع٣ث( ص) أٍٝ ٝك٢ ،"٣زظؽٕٝ ككٞف ٝأرظؽ*  ز٤ٖ زظ٠ ػْٜ٘ ٝطٍٞ*  حُ

 ٫ٝص ك٘خظٝح هؽٕ ٖٓ هزِْٜ ٖٓ أٌِٛ٘خ ًْ" ٗعٓٞح ز٤ٖ ٗعْٜٓ ٣٘لؼْٜ ُْٝ حٌُٔػرش، حُكخروش حُوؽٕٝ ا٬ٛى ػٖ

 ".ٓ٘خص ز٤ٖ

 

 انًُبسجخ ثٍٍ يضًىٌ انسىرح ويضًىٌ يب قجههب:

 ًـ حُظخكخص رؼع( ص) كٔد٢ء ،(حُظخكخص) هزِٜخ حُظ٢ ٝحُكٞؼس( ص) قٞؼس ٓؼٕٔٞ ر٤ٖ حؼطزخؽ ٛ٘خى   

 ٖٓ رػًؽ ُٜخ ٓظٔٔش ًٜٞٗخ ك٢( ٛٞظ) رؼع( ٣ٞقق) ًٝـ( ٓؽ٣ْ) رؼع( ٝح٧ٗز٤خء ؽٚ) ًٝـ حُشؼؽحء، رؼع( حَُ٘ٔ)

 ٝٛخؼٕٝ ٝٓٞق٠ ٝحُػر٤ر ٝارؽح٤ْٛ ٗٞزخ  : حُظخكخص ك٢ غًؽ قزسخٗٚ كبٗٚ ك٤ٜخ؛ ٣ُػًؽٝح ُْ ٖٓٔ ح٧ٗز٤خء، ٖٓ رو٢

 ش٢ء أشزٚ رؼعٛخ ك٢ٜ. غًؽ ٖٓ رو٤ش ا٠ُ ٝأشخؼ. ٝأ٣ٞد ٝق٤ِٔخٕ ظحٝظ: ٛ٘خ ٝغًؽ. ٣ٝٞٗف ٝا٤ُخـ ُٝٞؽخ  

 .ٝحُشؼؽحء ٓؽ٣ْ رؼع ٝحَُ٘ٔ رخ٧ٗز٤خء
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 ســورة ص

 يحبور انسىرح:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (: 24( إنى اٌَخ )  1ألول يٍ اٌَخ )انًقطع ا

 انزفسٍز انًىضىعً نهًقطع:

 .ح٩ق٬ّ ؼقخُش ٖٓ ٝػدزْٜ حُوؽإٓ، ٖٓ حٌُخكؽ٣ٖ ٓٞهق( ٔٔ – ٔ) ح٣٥خص

 .حُؼػحد ٖٓ أق٬كْٜ ٗخٍ رٔخ حٌُلخؼ طػ٤ًؽ( ٙٔ – ٕٔ) ح٣٥خص

 طؼخ٠ُ أٓؽ رخُع٣ٖ، ح٫قظطلخف طوظؼ٢ حُٔشؽ٤ًٖ ٓوخُش ًخٗض ُٔخ. حُك٬ّ ػ٤ِٚ ظظحٝ هظش( ٕٙ – 1ٔ) ح٣٥خص

 كظزؽٝح ُْٜ ػؽع ٝٓخ ٝؿ٤ؽْٛ،( ٝأ٣ٞد ٝق٤ِٔخٕ، ظحٝظ،) ٨ُٗز٤خء هظظخ   ٝغًؽ أغحْٛ، ػ٠ِ رخُظزؽ ٗز٤ٚ

 .ٓآٍ أزكٖ ا٠ُ أٓؽى ٣ٝئٍٝ طظزؽ أٗض كٌػُي ػخهزش، أزكٖ ػخهزظُْٜ ٝطخؼص ػْٜ٘ هللا كؽج زظ٠

 ُِوؽإٓ حُٔشؽ٤ًٖ اٌٗخؼ قزسخٗٚ غًؽ ُٔخ. حُوؽإٓ ٝاٗؿحٍ ح٧ًٞحٕ ضِن ٖٓ حُسٌٔش( 2ٕ – 1ٕ) ح٣٥خص

 ػ٠ِ حُزؽح٤ٖٛ رؼغ ٛ٘خ غًؽ ٝقِْ، ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ُِ٘ز٢ ٝطك٤ِش ظحٝظ هظش رػًؽ ٝأػوزٜخ ٝحُسشؽ، ٝحُؽقخُش

 .ٝحُ٘شٞؼ حُزؼث

 .حُك٬ّ ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ هظش( ٓٗ – ٖٓ) ح٣٥خص

 هللا حرظ٬ء طظٞؼ حُك٬ّ ػ٤ِٚ أ٣ٞد هللا ٗز٢ هظش خخءص. حُك٬ّ ػ٤ِٚ أ٣ٞد هظش( ٗٗ – ٔٗ) ح٣٥خص

 ٣ِوٞٗٚ ًخٗٞح ػٔخ ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ٝقِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ُِؽقٍٞ طؤق٤ٚ ػؽػٜخ ٝك٢ رخُؼؽحء، ػزخظٙ ٖٓ ُِٔطِظ٤ٖ

 .ؼزٔش ٖٓ ح٫رظ٬ء ٝؼحء ٓخ ا٠ُ ٝطٞخ٤ٚ ٌٓش؛ ك٢ ٝحُزؤقخء حُؼؽ ٖٓ

 

 :انزًهٍذ

٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝؾظٗخ ػِٔخ ٝٛعٟ  هلل ٝحُظ٬س ٝحُك٬ّ ػ٠ِ ؼقٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ سٔعحُركْ هللا  

 ٝطو٠..

أظ٠ٛ ٝأٓؽ ،ًثؽ حُوِن ٝحٗظشؽص حُلٞحزش ،ٝؿِذ حُْٜ ٝحُسؿٕ،ٝطخزذ ؿلِ٘خ ُْٝ ٗشؼؽ أٗ٘خ ؿلِ٘خ ،ٝٛػح 

 غُي ح٧ؼم.

َّ ح٫ٛظٔخّ رؽ٤ًؿس حُٞػع ٝحُظػ٤ًؽ..  ٝحٗظشؽ حُسكع ٝحُزـؼخء ٝحُط٬ف........ه

ٛزض ؼ٣خذ حُٔؼظ٤ش كؤؽلؤص شٔٞع حُطش٤ش ٖٓ هِٞر٘خ...ٝؽخٍ ح٧ٓع ػ٤ِ٘خ ٝأطزسض ك٢ هِٞر٘خ هكٞس...أقؤٗخ 

 ٛٞ قؽ ط٤ٔؿٗخ ،ٝٗطش٠ إٔ ٌٕٗٞ ٖٓٔ هخٍ هللا ك٤ْٜ)حُػ٣ٖ حططػٝح ظ٣ْٜ٘ ُٜٞح ُٝؼزخ...(كْٜ حُع٣ٖ حُػ١ 

 حُٔظؤَٓ ك٢ غُي...  

 هكض حُوِٞد ،ٝطسدؽص حُؼ٤ٕٞ ،ٝٛدؽ ٬ًّ ػ٬ّ حُـ٤ٞد  

  ٓخ حُكؽ؟

 ُْ طؿ٣ٖ ز٤خط٘خ رخُؼَٔ رخُوؽإٓ رَ خؼِض حُزؽًش ك٢ زِٔٚ ٝط٬ٝطٚ ٝطؽًض حُزؽًش حُسو٤و٤ش!

 

 ؽًش حُسو٤و٤ش؟ٓخ ٢ٛ حُز-
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 ســورة ص

 هخٍ طؼخ٠ُ: )ًظخد أٗؿُ٘خٙ ا٤ُي ٓزخؼى ٤ُعرؽٝح آ٣خطٚ.........(

 حُزؽًش حُسو٤و٤ش ك٢ اطزخػٚ ٝططز٤وٚ 

 هخؼة حُوؽإٓ ٫ ٣سؿٕ ٧ٗٚ ٣ؽٟ إٔ ح٧ٓٞؼ ر٤ع هللا ٧ٝٗٚ ٣ؽٟ إٔ حُؽؾم ر٤ع هللا .

 ٛٔٞٓٚ.هخؼة حُوؽإٓ حُٔظؤَٓ ك٤ٚ ٣ؼؽف هللا ٣ٝظؼخَٓ ٓغ هللا ٝزعٙ ك٤ٌل٤ٚ هللا 

ٖٓ ؼؾم رؽًش حُوؽإٓ طؤط٤ٚ ح٣٥ش هزَ إٔ ٣ؼظ٢ هللا ٝطٜ٘خٙ ػٖ حُٔؼظ٤ش، ٖٝٓ ؼؾم رؽًش حُوؽإٓ طؤط٤ٚ ح٣٥ش 

 ٝطسثٚ ػ٠ِ كؼَ حُط٤ؽ ..

 ٛػٙ ٢ٛ رؽًش حُوؽإٓ حُسو٤و٤ش حُؼَٔ رخ٣٥خص ٝحُظطز٤ن ..

 ٝػ٘ع أٓثخُٚ ، ٝهلٞح ػ٘ع زعٝظٙ.حهؽإٝح ًظخد هللا ٝهلٞح ػ٘ع أٝحٓؽٙ ٝػ٘ع ٗٞح٤ٛٚ ٝهلٞح ػ٘ع آ٣خطٚ ح٤ٌُٗٞش 

ػ٘عثػ طؼؽكٕٞ إٔ حُوؽإٓ ز٤خس حُوِذ ٝطؽؾهٕٞ رؽًش حُوؽإٓ ٗكؤٍ هللا ٖٓ ٝحقغ كؼِٚ ٝإٔ ٣ؽؾه٘خ رؽًش حُوؽإٓ 

. 

 ح٤ُّٞ ربغٕ هللا ق٘ظعحؼـ ٛػٙ ح٣٥ش ك٢ طعحؼق٘خ.

 

 

 :فىائذ وأسئهخ رذثزٌخ

 ِْ ِٖ  هللَاِ  رِْك َٔ ِْ  حَُؽْز ِٕ  ص حَُؽِز٤ ُْوُْؽآ ح ؽِ  ِغ١ َٝ ًْ َِ (  ٔ)  حُػِّ َٖ  رَ لَُؽٝح حَُِػ٣ ِشوَخم   ِػَؿس   ك٢ِ ًَ َٝ  (ٕ  ) ْْ َ٘خ ًَ ٌْ َِْٛ ْٖ  أَ ِٓ 

 ْْ ِٜ ْٖ  هَْزِِ ِٓ   ٕ ح هَْؽ ْٝ ٫صَ  كََ٘خَظ َٝ  َٖ َ٘خص   ِز٤ َػِدزُٞح(  ٖ)  َٓ َٝ  ْٕ ْْ  أَ ِْ٘ػؼ   َخخَءُٛ ُٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ  ٍَ هَخ َٝ  َٕ خكُِؽٝ ٌَ ُْ َػحد   َقخِزؽ   ََٛػح ح ًَ  (

ح اَُِٜ خ ح٥َُِٜشَ  ََ أََخؼَ (  ٗ حِزع  َٝ  َٕ ْٗطََِنَ (  ٘)  ُػَدخد   ََُش٢ْء   ََٛػح اِ ح َٝ  ُ٨ َٔ ُْ ْْ  ح ُْٜ٘ ِٓ  ِٕ ُشٞح أَ ْٓ حْطزُِؽٝح ح ْْ  َػ٠َِ َٝ ٌُ َٕ  آَُِٜظِ  اِ

خ(  ٙ)  ٣َُؽحظُ  ََُش٢ْء   ََٛػح ْؼَ٘خ َٓ ِٔ َِشِ  ك٢ِ رََِٜػح َق ِٔ ُْ ْٕ  ح٥ِضَؽسِ  ح ٍَ (  1)  حْضظ٬ِم   ا٫ِ ََٛػح اِ ِْٗؿ ِٚ  أَُإ ؽُ  َػ٤َِْ ًْ ْٖ  حُػِّ َْ  ر٤ََِْ٘٘خ ِٓ  رَ

 ْْ ْٖ  َشي   ك٢ِ ُٛ ِؽ١ ِٓ ًْ َْ  ِغ خ رَ َٔ ّْ (  8)  َػَػحدِ  ٣َُػٝهُٞح َُ ْْ  أَ َْ٘عُٛ ُٖ  ِػ شِ  َضَؿحثِ َٔ َُْؼِؿ٣ؿِ  َؼرِّيَ  َؼْز َٛخدِ  ح َٞ ُْ ّْ (  2)  ح ْْ  أَ َُُٜ 

ِْيُ  حصِ  ُٓ َٝ خ َٔ ح٧َْؼعِ  حَُك خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ ٤َِْْؽطَوُٞح ر٤ََُْٜ٘ ْ٘ع  (  ٓٔ)  ح٧َْقزَخدِ  ك٢ِ كَ خ ُخ ّ   َُٛ٘خُِيَ  َٓ ُْٜؿٝ َٓ  َٖ  ( .  ٔٔ)  ح٧َْزَؿحدِ  ِٓ

ِٕ  ص: ) كوخٍ رٚ، خخء ٖٓ ٝٓغ ٓؼٚ رٚ حٌُٔػر٤ٖ ٝزخٍ حُوؽإٓ، ُسخٍ طؼخ٠ُ هللّا  ٖٓ ر٤خٕ ٛػح ُْوُْؽآ ح ؽِ  ِغ١ َٝ ًْ (  حُػِّ

ًِّؽِ  ٝحُشؽف، حُؼظ٤ْ حُوعؼ غ١: أ١ َػ ُٔ  ٖٝٓ ٝأكؼخُٚ، ٝطلخطٚ هللّا  رؤقٔخء حُؼِْ، ٖٓ ا٤ُٚ ٣سظخخٕٞ ٓخ ًَ ُِؼزخظ حُ

 . ٝكؽٝػٚ ظ٣ْٜ٘ أطٍٞ ك٢ ُْٜ ٓػًؽ كٜٞ ٝحُدؿحء، حُٔؼخظ رؤزٌخّ حُؼِْ ٖٝٓ حُشؽػ٤ش، هللّا  رؤزٌخّ حُؼِْ

 ؟ رٚ ٝحُٔوكْ حُٔوكْ ٛٞ ٓخ – ـ 

 حُوؽإٓ، ٛػح ٝٛٞ ٝحزع، ش٢ء ٝػ٤ِٚ رٚ حُٔوكْ إٔ ح٧ٓؽ، زو٤وش كبٕ ػ٤ِٚ، حُٔوكْ غًؽ ا٠ُ ٣سظخج ٫ ٝٛ٘خ   

 ػؽٝؼس، ًَ كٞم ا٤ُٚ، حُؼزخظ ػؽٝؼس ػِْ حُٞطق، رٜػح حُوؽإٓ ًخٕ كبغح حُد٤َِ، حُٞطق رٜػح حُٔٞطٞف

 . ٓ٘ٚ رٚ ٣ظػًؽ ٓخ حقظطؽحج ػ٠ِ ٝح٩هزخٍ ٝحُظظع٣ن، رخ٣٩ٔخٕ طَِو٤ِّٚ ػ٤ِْٜ حُٞحخذ ًٝخٕ

 ؟ حُوؽحٕ ٖٓ ٝٓٞهلْٜ حٌُخكؽ٣ٖ زخٍ ٓخ – ـ 

ِشوَخم   ِػَؿس  )  ٓؼْٜ ٝطخؼ أٗؿُٚ، ٝرٖٔ رٚ ح٣٩ٔخٕ حٌُخكؽٕٝ ٝأر٠ ُٜػح، ٛعٟ ٖٓ هللّا  كٜعٟ     ٝحٓظ٘خع ػؿس(  َٝ

 . رٚ خخء رٖٔ حُوعذ ٝك٢ ٝارطخُٚ، ؼظٙ ك٢ ٝٓطخطٔش ٓشخهش: أ١ ُٚ، ٝشوخم ٝحقظٌزخؼ رٚ، ح٣٩ٔخٕ ػٖ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ ا٬ًْٜٛ ػ٘ع شت ٗلؼْٜ َٝٛ حُكخروش ح٧ْٓ زخٍ ٓخ – ـ 

 طؽف ك٢ ٝحقظـخثٞح ٗخظٝح ح٬ُٜى، خخءْٛ ز٤ٖ ٝأْٜٗ رخُؽقَ، حٌُٔػرش حُٔخػ٤ش حُوؽٕٝ رب٬ٛى كظٞػعْٛ   

٫صَ )  ٌُٖٝ ػْٜ٘ حُؼػحد َٝ  َٖ َ٘خص   ِز٤  ُٔخ كؽج ٫ٝ ك٤ٚ، ٝهؼٞح ٓٔخ ض٬ص ٝهض حُٞهض، ٤ُٝف: أٟ(  َٓ

٤َِْْسَػؼْ  أطخرْٜ،  . أطخرْٜ ٓخ ك٤ظ٤زْٜ ٝشوخهْٜ، ػؿطْٜ ػ٠ِ ٣عٝٓٞح إٔ ٛئ٫ء كَ

َػِدزُٞح)     َٝ  ْٕ ْْ  أَ ِْ٘ػؼ   َخخَءُٛ ُٓ  ْْ ُْٜ٘  ٓ٘ػؼ خخءْٛ إٔ ػدذ، ٓسَ ٤ُف أٓؽ ك٢ حٌُٔػرٕٞ ٛئ٫ء ػدذ: أ١(  ِٓ

 ػٖ حُو٤ٓٞش حُ٘طٞس طؤضػْٛ ك٬ هْٜٞٓ، ٖٓ ٧ٝٗٚ حُٔؼؽكش، زن ٤ُٝؼؽكٞٙ ػ٘ٚ، حُظِو٢ ٖٓ ٤ُظٌٔ٘ٞح ْٜٓ٘،

 . ُٚ ح٫ٗو٤خظ ٝطٔخّ ػ٤ِْٜ، حُشٌؽ ٣ٞخذ ٓٔخ كٜػح حطزخػٚ،

هَخُُٞح اٌٗخؼ طؼدذ كظؼدزٞح حُوؼ٤ش، ػٌكٞح ٌُْٜٝ٘    َػحد   َقخِزؽ   ََٛػح: ) ٝظِْٜٔ ًلؽْٛ ٖٓ َٝ  - ٝغٗزٚ(  ًَ

ََ )  أٗٚ -ػ٘عْٛ ح اَُِٜ خ ح٥َُِٜشَ  أََخَؼ حِزع   هللّ  حُؼزخظس ربض٬ص ٣ٝؤٓؽ ٝح٧ٗعحظ، حُشؽًخء حططخغ ػٖ ٠ٜ٘٣ ٤ًق: أٟ(  َٝ

َٕ . ) ٝزعٙ  . ٝككخظٙ ُزط٬ٗٚ حُؼدذ ٓ٘ٚ ٣وؼ٢: أ١(  ُػَدخد   ََُش٢ْء  )  رٚ خخء حُػ١(  ََٛػح اِ

 ؟ هْٜٞٓ ك٢ هُْٜٞ ٣كٔغ حُػ٣ٖ ٖٓ – ـ  

ْٗطََِنَ )     ح َٝ ٨ َٔ ُْ ْْ  ح ُْٜ٘ ِٕ . ) حُشؽى ٖٓ ػ٤ِٚ ْٛ رٔخ حُظٔكي ػ٠ِ هْٜٞٓ ٓسؽػ٤ٖ هُْٜٞ، حُٔوزٍٞ(  ِٓ ُشٞح أَ ْٓ  ح

حْطزُِؽٝح ْْ  َػ٠َِ َٝ ٌُ  ٣ؽظًْ ٫ٝ ػزخظطٜخ، ٝػ٠ِ ػ٤ِٜخ حُظزؽ ك٢ ٗلٞقٌْ ٝخخٛعٝح ػ٤ِٜخ، حقظٔؽٝح: أٟ(  آَُِٜظِ

َٕ . ) طخظ ػزخظطٜخ، ػٖ ٣ظعٌْٗ ٫ٝ ؼحظ، ػٜ٘خ  ََُش٢ْء  )  ػزخظطٜخ ػٖ ح٢ُٜ٘ ٖٓ ٓسٔع، رٚ خخء حُػ١(  ََٛػح اِ

 ظػخ ٖٓ كبٕ حُكلٜخء، ػ٠ِ ا٫ طؽٝج ٫ شزٜش ٝٛػٙ غُي، ك٢ طخُسش ؿ٤ؽ ٤ٗٝش هظع ُٚ: أ١ ٣وظع،: أ١( ٣َُؽحظُ 

 ٣ٝلكعٙ، ٣زطِٚ رٔخ رٔوخرِظٚ ٣ؽظ ٝاٗٔخ ُٚ، ٝػِٔٚ ك٤٘ظٚ ٤ٗظٚ، ك٢ رخُوعذ هُٞٚ ٣ؽظ ٫ زن، ؿ٤ؽ أٝ زن هٍٞ ا٠ُ

 ٓؼظٔخ ٣ٌٕٝٞ ك٤ٌْ، ٤ُؽأـ ا٫ ظػخًْ، ٓخ ا٠ُ ظػخًْ ٓخ ٓسٔعح، إٔ هظعْٛ، ْٝٛ ٝحُزؽح٤ٖٛ، حُسدح ٖٓ

 . ٓظزٞػخ ػ٘عًْ،

خ)  ْؼَ٘خ َٓ ِٔ  . ا٤ُٚ ظػخ حُػ١ ٝحُع٣ٖ هخُٚ، حُػ١ حُوٍٞ(  رََِٜػح َق

 ؟ح٥ضؽس رخُِٔش حُٔوظٞظ ٓخ – ـ 

َِشِ  ك٢ِ )    ِٔ ُْ  كخٓؼٞح ػ٤ِٚ، آرخءْٛ أظؼًٞح آرخإٗخ ٫ٝ آرخءٗخ، ػ٤ِٚ أظؼً٘خ ك٬ ح٧ض٤ؽ، حُٞهض ك٢: أ١(  ح٥ِضَؽسِ  ح

 ٝٛػٙ حكظؽحٙ، ًٝػد حضظِوٚ، حضظ٬م ا٫ ٓسٔع ا٤ُٚ ظػخ حُػ١ ٛػح ٝٓخ حُسن، كبٗٚ آرخإًْ، ػ٤ِٚ ٓؼ٠ حُػ١ ػ٠ِ

 ُٔخ ٓطخُق هٍٞ أٗٚ ٝٛٞ هٍٞ، أظ٠ٗ ُؽظ رسدش ٤ُف رٔخ حُسن ؼظٝح ز٤ث ح٠ُٝ٧، شزٜظْٜ خ٘ف ٖٓ شزٜش أ٣ؼخ

 . رط٬ٗٚ؟ ػ٠ِ ٣عٍ ٓخ ٛػح ك٢ كؤ٣ٖ حُؼخُٕٞ، آرخإْٛ ػ٤ِٚ

ٍَ أَءُ )     ِٚ  ٗؿ ؽُ  َػ٤َِْ ًْ ْٖ  حُػِّ  رٚ؟ هللّا  ٣ٝطظٚ ظٝٗ٘خ، ٖٓ ػ٤ِٚ حُػًؽ ٣٘ؿٍ زظ٠ ػ٤ِ٘خ، كؼِٚ حُػ١ ٓخ: أ١(  ر٤ََِْ٘٘خ ِٓ

ٖ   حُٞطق، رٜػح ا٫ حُؽقَ خ٤ٔغ َٝٛ هخُٚ؟ ٓخ ؼظ ػ٠ِ ك٤ٜخ حُزؽٛخٕ أ٣ٖ شزٜش، أ٣ؼخ ٝٛػٙ ُٔ  ػ٤ِْٜ هللّا  ٣َ

 .هللّا  ا٠ُ حُطِن رعػٞس ٣ٝؤٓؽْٛ رؽقخُظٚ،
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 ؟ أهٞحُْٜ طعؼص أ٣ٖ ٖٓ – ـ 

 أ٣ٖ ٖٓ طؼخ٠ُ أضزؽ حُؽقٍٞ، رٚ خخء ٓخ ُؽظ ٜٓ٘خ ش٢ء ٣ظِر ٫ ْٜٓ٘ حُظخظؼس ح٧هٞحٍ ٛػٙ ًخٗض ُٔخ   

ْٖ  َشي   ك٢ِ)  ٝأْٜٗ طعؼص، ِؽ١ ِٓ ًْ  . ر٤٘ش ٫ٝ ػِْ ػ٘عْٛ ٤ُف(  ِغ

 ٓخ هخُٞح شٌْٜ، ػ٠ِ ربهخٓظْٜ خخؾ٤ٖٓ ًٝخٗٞح حُٞحػر، حُسن ٝخخءْٛ رٚ، ٝحؼطؼٞح حُشي ك٢ ٝهؼٞح كِٔخ   

 . ْٜٓ٘ ح٫ثظلخى رخد ٖٓ غُي ٝاٗٔخ أٓؽْٛ، ٖٓ ر٤٘ش ػٖ ٫ حُسن، ُعكغ ح٧هٞحٍ طِي ٖٓ هخُٞح

 ك٢ هعذ أظ٠ٗ هخظذ ٫ٝ ٓوزٍٞ، ؿ٤ؽ هُٞٚ إ ٝػ٘خظ، شي ػٖ ٣ظٌِْ حُظلش رٜػٙ ٛٞ ٖٓ إٔ حُٔؼِّٞ، ٖٝٓ   

َْ : ) كوخٍ رخُؼػحد طٞػعْٛ ُٜٝػح ٬ًٓٚ، رٔدؽظ ٝحُِّٞ حُػّ ػ٤ِٚ ٣ظٞخٚ ٝأٗٚ حُسن، خ رَ َٔ : أ١(  َػَػحدِ  ٣َُػٝهُٞح َُ

 غحهٞح كِٞ ش٢ء، هللّا  ػػحد ٖٓ ٣ظزْٜ ُْ حُع٤ٗخ، ك٢ ٓٔظؼ٤ٖ ًخٗٞح ز٤ث ػ٤ِٜخ، ٝطدؽأٝح ح٧هٞحٍ، ٛػٙ هخُٞح

 . ٣ظدؽأٝح ُْ ػػحرٚ،

    ( ّْ ْْ  أَ َْ٘عُٛ ُٖ  ِػ شِ  َضَؿحثِ َٔ َُْؼِؿ٣ؿِ  َؼرِّيَ  َؼْز َٛخدِ  ح َٞ ُْ  ز٤ث شخءٝح، ٖٓ ٜٓ٘خ ٣ٝٔ٘ؼٕٞ شخءٝح، ٖٓ ٜٓ٘خ ك٤ؼطٕٞ(  ح

ٍَ أَءُ : ) هخُٞح ِٚ  ٗؿ ؽُ  َػ٤َِْ ًْ ْٖ  حُػِّ  ػ٠ِ ٣ظسدؽٝح زظ٠ رؤ٣ع٣ْٜ غُي ٤ُٝف ٝؼزٔظٚ، طؼخ٠ُ كؼِٚ ٛػح: أ١(  ر٤ََِْ٘٘خ ِٓ

 . هللّا 

    ( ّْ ْْ  أَ ِْيُ  َُُٜ حصِ  ُٓ َٝ خ َٔ ح٧ْؼعِ  حَُك خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ ٤َِْْؽطَوُٞح. ) ٣ؽ٣عٕٝ ٓخ ػ٠ِ هخظؼ٣ٖ ٣ٌٕٞٗٞ رس٤ث(  ر٤ََُْٜ٘  ك٢ِ كَ

 هللاّ  ضِن أػدؿ ْٝٛ ٣ظٌِٕٔٞ، ك٤ٌق هللّا، ؼقٍٞ ػٖ حُؽزٔش ك٤وطؼٞح حُكٔخء، ا٠ُ ُْٜ حُٔٞطِش(  ح٧ْقزَخدِ 

 حُٞحهغ ٝٛٞ حُسن؟ ٝضػ٫ٕ حُزخؽَ ٗظؽ ػ٠ِ ٝحُظؼخٕٝ ٝحُظد٘ع، حُظسؿد هظعْٛ أّ! رٚ؟ طٌِٔٞح رٔخ ٝأػؼلْٜ

ْ٘ع  : ) هخٍ ُٜٝػح ٜٓؿّٝ، ٝخ٘عْٛ ضخثذ، قؼ٤ْٜ رَ ُْٜ، ٣ظْ ٫ حُٔوظٞظ ٛػح كبٕ خ ُخ ّ   َُٛ٘خُِيَ  َٓ ُْٜؿٝ َٓ  َٖ ِٓ 

 (  ح٧ْزَؿحدِ 

 

َػرَضْ  ًَ  ْْ ُّ  هَْزَُِٜ ْٞ َػخظ   ُٗٞذ   هَ َٝ  ُٕ ْٞ كِْؽَػ طَخظِ  ُغٝ َٝ ْٝ ٞظُ (  ٕٔ)  ح٧َ ُٔ ثَ َٝ  ُّ ْٞ هَ أَْطَسخدُ  ُُٞؽ   َٝ شِ  َٝ ٌَ  ح٧َْزَؿحدُ  أَُُٝجِيَ  ح٣َْ٧

(ٖٔ  ) ْٕ َ   اِ َػدَ  ا٫ِ ًُ ًَ  ََ ُق خ(  ٗٔ)  ِػوَخدِ  كََسنَ  حُؽ  َٓ ْ٘ظُؽُ  َٝ حِزَعس   َط٤َْسش   ا٫ِ َُٛئ٫ءِ  ٣َ خ َٝ ْٖ  ََُٜخ َٓ حم   ِٓ َٞ  ( .  ٘ٔ)  كَ

ّ)  حُزخؽَ، ػ٠ِ ٝطسؿرخ ْٜٓ٘ هٞس أػظْ ًخٗٞح حُػ٣ٖ هزِْٜ، ٖٓ رخ٧ْٓ كؼَ ٓخ رْٜ ٣لؼَ إٔ طؼخ٠ُ ٣سػؼْٛ    ْٞ  هَ

َػخظ ُٗٞذ   ُٕ )  ٛٞظ هّٞ(  َٝ ْٞ كِْؽَػ طَخظِ  ُغٝ َٝ ْٝ  . حُٜخثِش ٝحُوٞس حُؼظ٤ٔش، حُد٘ٞظ: أٟ(  ح٧

ٞظ)     ُٔ ثَ ُّ )  طخُر، هّٞ(  َٝ ْٞ هَ أَْطَسخدُ  ُُٞؽ   َٝ ٌَشِ  َٝ  شؼ٤ذ، هّٞ ْٝٛ حُِٔظلش، ٝحُزكخط٤ٖ ح٧شدخؼ: أ١(  ح٣ْ٧

 . ش٤جخ ػْٜ٘ طـٖ كِْ حُسن، ؼظ ػ٠ِ ُٝػَعِظْْٛ  َٝػَعِظْْٛ  روٞطْٜ حخظٔؼٞح حُػ٣ٖ(  ح٧ْزَؿحدُ  أَُُٝجِيَ )

    ( ْٕ َ   اِ َػدَ  ا٫ِ)  ٛئ٫ء ٖٓ(  ًُ ًَ  ََ ُق  إٔ ٣ٝؿ٤ًْٜ، ٣طٜؽْٛ حُػ١ ٓخ ٝٛئ٫ء، هللّا،(  ِػوَخدِ )  ػ٤ِْٜ(  كََسنَ  حُؽ 

حِزَعس   َط٤َْسش  )  ك٤ِ٘ظظؽٝح. أُٝجي أطخد ٓخ ٣ظ٤زْٜ ٫ خ َٝ ْٖ  ََُٜخ َٓ حم   ِٓ َٞ  طٌِْٜٜ ٝؼظ، ؼخٞع ٖٓ: أ١(  كَ

 . ػ٤ِٚ ْٛ ٓخ ػ٠ِ أهخٓٞح إ ٝطكظؤطِْٜ
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هَخُُٞح َْ  َؼرََ٘خ َٝ ََ  هِطََ٘خ ََُ٘خ َػدِّ ِّ  هَْز ْٞ ُِْسَكخدِ  ٣َ  ( .  ٙٔ)  ح

 ـ ـــ ٓخ ٓؼ٠٘ هط٘خ؟

َْ  َؼرََ٘خ: ) ُِؼػحد ٓكظؼد٤ِٖ حُسن، ٝٓؼخٗعطْٜ خِْٜٜ ٖٓ حٌُٔػرٕٞ، ٛئ٫ء هخٍ: أ١    : أ١(  هِطََ٘خ ََُ٘خ َػدِّ

ََ )  ػخخ٬ حُؼػحد ٖٓ ُ٘خ هكْ ٝٓخ هكط٘خ ِّ  هَْز ْٞ ُِْسَكخدِ  ٣َ ٞح(  ح  إ ٓسٔع، ٣خ أٗي ٝؾػٔٞح حُوٍٞ، ٛػح ك٢ َُٝد 

 :ُؽقُٞٚ كوخٍ رخُؼػحد، طؤط٤٘خ إٔ طعهي كؼ٬ٓش طخظهخ، ً٘ض

 

خ َػ٠َِ حْطزِؽْ  َٓ  َٕ  ( .  1ٔ)  ٣َوُُُٞٞ

خ َػ٠َِ حْطزِؽْ )     َٓ  َٕ ْٖ  طزؽ ًٔخ(  ٣َوُُُٞٞ  ك٢ ٣ؼؽٝٗي ٫ٝ ش٤جخ، حُسن ٣ؼؽ ٫ هُْٜٞ كبٕ حُؽقَ، ٖٓ هزِي َٓ

 . أٗلكْٜ ٣ؼؽٕٝ ٝاٗٔخ ش٢ء،

 

ًُؽْ  حْغ ظَ  َػْزَعَٗخ َٝ ُٝ حد   اَُِٗٚ  ح٣َْ٧عِ  َغح َظح َٝ ٍَ  َقَطْؽَٗخ اَِٗخ(  1ٔ)  أَ ُِْدزَخ َؼُٚ  ح َٓ  َٖ َُْؼِش٢ِّ  ٣َُكزِّْس ح٩ِْشَؽحمِ  رِخ حُط٤َْؽَ (  8ٔ)  َٝ َٝ 

ْسُشَٞؼس   َٓ   َ حد   َُُٚ  ًُ َٝ َشَعْظَٗخ(  2ٔ)  أَ َٝ  ُٚ ٌَ ِْ آط٤ََْ٘خُٙ  ُٓ شَ حُْ  َٝ َٔ ٌْ ََ  ِس كَْظ ُِْططَخدِ  َٝ  ( .  ٕٓ)  ح

 ؟ ٓخ حُكزذ حُٔؼ٤ٖ ػ٠ِ حُظزؽ – ـ  

 زخٍ ٣ٝظػًؽ ٝزعٙ، هلّل  رخُؼزخظس حُظزؽ ػ٠ِ ٣كظؼ٤ٖ إٔ أٓؽٙ هٞٓٚ، ػ٠ِ رخُظزؽ ؼقُٞٚ هللّا  أٓؽ ُٔخ   

خ َػ٠َِ كَخْطزِؽْ : ح٧ضؽٟ ح٣٥ش ك٢ هخٍ ًٔخ حُؼخرع٣ٖ، َٓ  َٕ َقزِّرْ  ٣َوُُُٞٞ عِ  َٝ ْٔ ََ  َؼرِّيَ  رَِس فِ  ؽُُِٞعِ  هَْز ْٔ ََ  حَُش هَْز   ُؿُؽٝرَِٜخ َٝ

 ظ٫ُش هُٞٚ " غح ح٣٧ع"؟ ـ ــ ٓخ

 طؼخ٠ُ، هللّا  ػزخظس ػ٠ِ حُؼظ٤ٔش حُوٞس: أ١(  ح٣ْ٧عِ  َغح)  ٝحُك٬ّ حُظ٬س ػ٤ِٚ ظحٝظ هللّا  ٗز٢ حُؼخرع٣ٖ، أػظْ ٖٝٓ   

حد   اَُِٗٚ . ) ٝهِزٚ رعٗٚ ك٢ َٝ  ٝحُطٞف ٝحُظؤُٚ، رخُسذ ا٤ُٚ، رخ٩ٗخرش ح٧ٓٞؼ خ٤ٔغ ك٢ هللّا  ا٠ُ ؼَخخع: أ١(  أَ

 . حُ٘ظٞذ ٝحُظٞرش رخ٩ه٬ع حُطَِ، رؼغ ٓ٘ٚ ٣وغ ػ٘عٓخ ا٤ُٚ ؼخخع ٝحُعػخء، حُظؼؽع ًٝثؽس ٝحُؽخخء،

 ـ ــ رٔخغح شٌؽ هللا ُؼزعٙ ظحٝظ ػ٤ِٚ حُك٬ّ ٓوخرَ زكٖ ػزخظطٚ ٝاٗخرظٚ؟

َُْؼِش٢ِّ )  ؼرٜخ رسٔع ٓؼٚ طكزر ٓؼٚ، حُدزخٍ هللّا  قطؽ إٔ ٝػزخظطٚ، ُؽرٚ اٗخرظٚ شعس ٖٝٓ    ح٩ْشَؽحمِ  رِخ  أٍٝ(  َٝ

 . ٝآضؽٙ حُٜ٘خؼ

ْسُشَٞؼس   حُط٤َْؽَ )  قطؽ(  ٝ)     َ  )  ٓدٔٞػش ٓؼٚ(  َٓ حد  )  طؼخ٠ُ هلل ٝحُط٤ؽ، حُدزخٍ ٖٓ(  ًُ َٝ  ُوُٞٚ حٓظثخ٫(  أَ

ٍُ  ٣َخ: طؼخ٠ُ ر٢ِ ِخزَخ ِّٝ َؼُٚ  أَ حُط٤َْؽَ  َٓ َ٘شُ  كٜػٙ َٝ  . رخُؼزخظس ػ٤ِٚ هللّا  ِٓ
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َشَعْظَٗخ: ) كوخٍ حُؼظ٤ْ رخُِٔي ػ٤ِٚ ٓ٘ظٚ غًؽ ثْ    َٝ  ُٚ ٌَ ِْ َُْؼَعظ ًٝثؽس ح٧قزخد ٖٓ أػط٤٘خٙ رٔخ ه٣ٞ٘خٙ: أ١(  ُٓ  ح

ُُْؼَعظِ  ٟ رٜخ حُظ٢ ٝح َٞ آط٤ََْ٘خُٙ : ) كوخٍ رخُؼِْ ػ٤ِٚ ٓ٘ظٚ غًؽ ثْ ٌِٓٚ، هللّا  ه شَ  َٝ َٔ ٌْ ُِْس )  حُؼظ٤ْ، ٝحُؼِْ حُ٘زٞس: أ١(  ح

 ََ كَْظ ُِْططَخدِ  َٝ  . حُ٘خـ ر٤ٖ حُطظٞٓخص: أ١(  ح

 

 َْ َٛ ُ  أَطَخىَ  َٝ ِْ  َٗزَؤ َُْطْظ ُؼٝح اِغْ  ح َٞ ْسَؽحدَ  طََك ِٔ ُْ ظَ  َػ٠َِ َظَضُِٞح اِغْ (  ٕٔ)  ح ُٝ ْْ  كَلَِؿعَ  َظح ُْٜ٘ ِٕ  طََطقْ  ٫ هَخُُٞح ِٓ خ َٔ ـ٠َ َضْظ  رَ

ْْ  رَْؼغ   َػ٠َِ رَْؼُؼَ٘خ ٌُ َُْسنِّ  ر٤َََْ٘٘خ كَخْز ٫ رِخ ِْٛعَٗخ طُْشِطؾْ  َٝ ح حءِ  ا٠َُِ َٝ َٞ َؽحؽِ  َق َٕ (  ٕٕ)  حُظِّ  طِْكغ   َُُٚ  أَِض٢ ََٛػح اِ

 َٕ طِْكُؼٞ ٢َُِ  َْٗؼَدش   َٝ حِزَعس   َْٗؼَدش   َٝ َٝ  ٍَ ٤َِِْٜ٘خ كَوَخ لِ ًْ َػَؿ٢ِٗ أَ ُِْططَخدِ  ك٢ِ َٝ ٍَ (  ٖٕ)  ح يَ  َُوَعْ  هَخ َٔ ٍِ  ظََِ  ا٠َُِ َْٗؼَدظِيَ  رُِكَئح

ِٚ َِٗؼخ َٕ  ِخ اِ ح َٝ ث٤ِؽ  ًَ  َٖ ُُْطَِطَخءِ  ِٓ ٢ ح ـِ ْْ  ٤ََُْز َٖ  ا٫ِ رَْؼغ   َػ٠َِ رَْؼُؼُٜ ُ٘ٞح حَُِػ٣ َٓ ُِٞح آ ِٔ َػ َ   حَُظخَُِسخصِ  َٝ ه٤َِِ خ َٝ َٓ  ْْ ُٛ  َٖ ظَ َٝ 

ظُ  ُٝ خ َظح َٔ لَؽَ  كَظََ٘خُٙ  أََٗ ـْ َضؽَ  َؼرَُٚ  كَخْقظَ خ َٝ ًِؼ  أََٗخدَ  َؼح لَْؽَٗخ(  ٕٗ)  َٝ ـَ َٕ  َغُِيَ  َُُٚ  كَ اِ َْ٘عَٗخ َُُٚ  َٝ ُْل٠َ ِػ َٖ  َُُؿ ُزْك آد   َٝ َٓ  (ٕ٘  )

ظُ  ٣َخ ُٝ َِْ٘خىَ  اَِٗخ َظح ْْ  ح٧َْؼعِ  ك٢ِ َض٤ِِلَش   َخَؼ ٌُ َٖ  كَخْز ـِ  ر٤َْ َُْسنِّ  حَُ٘خ ٫ رِخ ٟ طَظَزِغِ  َٝ َٞ َُْٜ ْٖ  ك٤َُِؼَِيَ  ح َِ  َػ َٕ  هللَاِ  َقز٤ِ َٖ  اِ  حَُِػ٣

 َٕ ْٖ  ٣َِؼِٞ  َِ  َػ ْْ  هللَاِ  َقز٤ِ خ َشِع٣ع   َػَػحد   َُُٜ َٔ َّ  َُٗكٞح رِ ْٞ ُِْسَكخدِ  ٣َ  ( .  ٕٙ)  ح

 ـ ـــ ُٔخغح خخء غًؽ هظش حُطظْ رؼع غًؽ طلخص حُ٘ز٢ ظحٝظ ػ٤ِٚ حُك٬ّ؟

 ٗزؤ طؼخ٠ُ غًؽ ٓوظٞظح، رػُي ٓؼؽٝكخ ًٝخٕ حُ٘خـ، ر٤ٖ حُططخد ك٢ حُلظَ ظحٝظ ٗز٤ٚ آط٠ أٗٚ طؼخ٠ُ غًؽ ُٔخ   

 ُٚ، ٝؿلؽ ػ٤ِٚ، هللّا  كظخد حؼطٌزٚ، ُطَِ ٝٓٞػظش ُعحٝظ، كظ٘ش هللّا  خؼِٜٔخ هؼ٤ش ك٢ ػ٘عٙ حضظظٔخ ضظ٤ٖٔ

َْ : ) ٝقِْ ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ ٓسٔع ُ٘ز٤ٚ كوخٍ حُوؼ٤ش، ٛػٙ ُٚ ٝه٤غ َٛ ُ  أَطَخىَ  َٝ ِْ  َٗزَؤ َُْطْظ  اِغْ )  ػد٤ذ ٗزؤ كبٗٚ(  ح

ُؼٝح َٞ ْسَؽحدَ )  ظحٝظ ػ٠ِ(  طََك ِٔ ُْ  كِػُي رخد، ٓغ ػ٤ِٚ ٣عضِٞح ُْٝ حقظجػحٕ، ٫ٝ اغٕ ؿ٤ؽ ٖٓ ػزخظطٚ ٓسَ: أ١(  ح

ِٕ )  ٗسٖ: ُٚ كوخُٞح ٝضخف، ْٜٓ٘ كؿع حُظٞؼس، رٜػٙ ػ٤ِٚ ظضِٞح ُٔخ خ َٔ ٠)  ططق ك٬(  َضْظ ـَ  َػ٠َِ رَْؼُؼَ٘خ رَ

ْْ )  رخُظِْ(  رَْؼغ   ٌُ َُْسنِّ  ر٤َََْ٘٘خ كَخْز ٫)  أزعٗخ ٓغ طَٔ ٫ٝ رخُؼعٍ،: أ١(  رِخ ِْٛعَٗخ طُْشِطؾْ  َٝ ح حءِ  ا٠َُِ َٝ َٞ َؽحؽِ  َق  (  حُظِّ

 كك٤وظخٕ غُي، ًخٕ ٝاغح حُظؽف، حُٞحػر حُسن هظعٛٔخ إٔ ػؽف هع حُطظ٤ٖٔ إٔ ٛػح، ٖٓ ٝحُٔوظٞظ   

 . ٣ئٗزٜٔخ ُْٝ ُٚ، ٝػظٜٔخ ٖٓ ظحٝظ هللّا  ٗز٢ ٣شٔجؿ كِْ رخُسن، ٗزؤٛٔخ ػ٤ِٚ

َٕ : ) أزعٛٔخ كوخٍ     ٝإٔ حُزـ٢، ػعّ ٫هظؼخثٜخ حُظعحهش، أٝ حُ٘كذ أٝ حُع٣ٖ ك٢ ح٧ضٞس ػ٠ِ ٗض(  أَِض٢ ََٛػح اِ

َٕ  طِْكغ   َُُٚ . ) ؿ٤ؽٙ ٖٓ أػظْ ٓ٘ٚ حُظخظؼ رـ٤ٚ طِْكُؼٞ  حُو٘خػش ػ٤ِٚ ٣ٞخذ ًث٤ؽ، ض٤ؽ ٝغُي ؾٝخش،: أ١(  َْٗؼَدش   َٝ

 . هللّا  آطخٙ رٔخ

    ( َ٢ُِ حِزَعس   َْٗؼَدش   َٝ ٍَ )  ك٤ٜخ كطٔغ(  َٝ ٤َِِْٜ٘خ كَوَخ لِ ًْ َػَؿ٢ِٗ. ) ًلخُظ٢ ك٢ ٝضِٜخ ٢ُ، ظػٜخ: أ١(  أَ ُِْططَخدِ  ك٢ِ َٝ (  ح

 . ًخظ أٝ أظؼًٜخ زظ٠ ر٢ ٣ؿٍ كِْ حُوٍٞ، ك٢ ؿِز٢٘: أ١

 ٣سظح ُْ كِٜػح حُٞحهغ، ٛٞ ٛػح إٔ ٬ًٜٓٔخ، ٖٓ حُكخرن حُك٤خم ٖٓ حُٔؼِّٞ ٖٝٓ - ٬ًٓٚ قٔغ ُٔخ - ظحٝظ كوخٍ   

 َُوَعْ )  ؟«  ح٥ضؽ حُطظْ ٬ًّ ٣كٔغ إٔ هزَ ظحٝظ، زٌْ ُْ: » حُوخثَ روٍٞ ٬ُػظؽحع ٝخٚ ك٬ ح٥ضؽ، ٣ظٌِْ إٔ

يَ  َٔ ٍِ  ظََِ ِٚ  ا٠َُِ َْٗؼَدظِيَ  رُِكَئح َٕ : ) كوخٍ ْٜٓ٘، حٌُث٤ؽ ٝحُوؽٗخء حُطِطخء ػخظس ٝٛػٙ(  َِٗؼخِخ اِ ح َٝ ث٤ِؽ  ًَ  َٖ ُُْطَِطَخءِ  ِٓ  ح

٢ ـِ ْْ  ٤ََُْز َٖ  ا٫ِ. ) حُ٘لٞـ طلش ٖٓ حُظِْ ٧ٕ(  رَْؼغ   َػ٠َِ رَْؼُؼُٜ ُ٘ٞح حَُِػ٣ َٓ ُِٞح آ ِٔ َػ  ٓؼْٜ ٓخ كبٕ(  حَُظخَُِسخصِ  َٝ
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َ  . ) حُظِْ ٖٓ ٣ٔ٘ؼْٜ حُظخُر، ٝحُؼَٔ ح٣٩ٔخٕ ٖٓ ه٤َِِ خ َٝ َٓ  ْْ َ   طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ(  ُٛ ه٤َِِ َٝ  ْٖ ٌُٞؼُ  ِػزَخِظ١َ  ِٓ )  حَُش

 َٖ ظَ ظُ  َٝ ُٝ خ)  ر٤ٜ٘ٔخ زٌْ ز٤ٖ(  َظح َٔ لَؽَ )  ٤ُظ٘زٚ حُوؼ٤ش ٛػٙ ػ٤ِٚ ٝظرؽٗخ حضظزؽٗخٙ: أ١(  كَظََ٘خُٙ  أََٗ ـْ  ُٔخ(  َؼرَُٚ  كَخْقظَ

َضؽَ )  ٓ٘ٚ، طعؼ خ َٝ ًِؼ  أََٗخدَ )  قخخعح: أ١(  َؼح  . ٝحُؼزخظس حُ٘ظٞذ رخُظٞرش طؼخ٠ُ هلّل (  َٝ

لَْؽَٗخ)     ـَ َٕ : ) كوخٍ حٌُؽحٓخص، رؤٗٞحع هللّا  ٝأًؽٓٚ ٓ٘ٚ، طعؼ حُػ١(  َغُِيَ  َُُٚ  كَ اِ َْ٘عَٗخ َُُٚ  َٝ ُْل٠َ ِػ  ٓ٘ؿُش: أ١(  َُُؿ

َٖ )  ٓ٘خ، ٝهؽرش ػخ٤ُش، ُزْك آد   َٝ  . ٓؽخغ: أ١(  َٓ

 ـ ـــ ٓخ حُسٌٔش ٖٓ ػعّ غًؽ حُػٗذ حُػ١ ٝهغ ٖٓ ظحٝظ ػ٤ِٚ حُك٬ّ؟

 رخد ٖٓ ُٚ كخُظؼؽع غًؽٙ، ا٠ُ حُسخخش ُؼعّ هللّا  ٣ػًؽٙ ُْ حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ظحٝظ ٖٓ طعؼ حُػ١ حُػٗذ ٝٛػح   

    أزكٖ حُظٞرش رؼع كٌخٕ ٓسِٚ، حؼطلغ ٝأٗٚ ٝاٗخرظٚ، ٝطٞرظٚ رٚ ُطلٚ ٖٓ ػ٤ِ٘خ هللّا  هظٚ ٓخ حُلخثعس ٝاٗٔخ حُظٌِق،

 . هزِٜخ ٓ٘ٚ

ظُ  ٣َخ)     ُٝ َِْ٘خىَ  اَِٗخ َظح ْْ )  ٝحُع٣ٞ٤ٗش، حُع٤٘٣ش حُوؼخ٣خ ك٤ٜخ ط٘لػ(  ح٧ْؼعِ  ك٢ِ َض٤ِِلَش   َخَؼ ٌُ َٖ  كَخْز ـِ  ر٤َْ َُْسنِّ  حَُ٘خ : أ١(  رِخ

٫)  حُسن، ط٘ل٤ػ ػ٠ِ ٝهعؼس رخُٞحهغ، ٝػِْ رخُٞحخذ، رؼِْ ا٫ ٓ٘ٚ، ٣ظٌٖٔ ٫ ٝٛػح حُؼعٍ، ٟ طَظَزِغِ  َٝ َٞ َُْٜ  كظ٤َٔ(  ح

ْٖ )  حُٜٟٞ(  ك٤َُِؼَِيَ )  ٦ُضؽ رـغ أٝ ٓسزش، أٝ طعحهش أٝ ُوؽحرش أزع، ٓغ َِ  َػ  ػٖ ٣ٝطؽخي(  هللَاِ  َقز٤ِ

َٕ )  حُٔكظو٤ْ، حُظؽحؽ َٖ  اِ َٕ  حَُِػ٣ ْٖ  ٣َِؼِٞ  َِ  َػ ْْ )  ْٜٓ٘، حُٔظؼٔع٣ٖ ضظٞطخ(  هللَاِ  َقز٤ِ خ َشِع٣ع   َػَػحد   َُُٜ َٔ  َُٗكٞح رِ

 َّ ْٞ ُِْسَكخدِ  ٣َ  . حُلخطٖ حُٜٟٞ ٓغ ٤ٔ٣ِٞح ُْ هِٞرْٜ، ك٢ ضٞكٚ ٝٝهغ غًؽٝٙ كِٞ(  ح

 

خ َٓ خءَ  َضَِْوَ٘خ َٝ َٔ ح٧َْؼعَ  حَُك خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ ٖ   َغُِيَ  رَخِؽ٬ ر٤ََُْٜ٘ َٖ  ظَ لَُؽٝح حَُِػ٣ ًَ   َ ٣ْ َٞ َٖ  كَ لَُؽٝح َُِِِػ٣ ًَ  َٖ ّْ (  1ٕ)  حَُ٘خؼِ  ِٓ َُ  أَ  َْٗدَؼ

 َٖ ُ٘ٞح حَُِػ٣ َٓ ُِٞح آ ِٔ َػ َٖ  حَُظخَُِسخصِ  َٝ ْلِكِع٣ ُٔ ُْ خ ّْ  ح٧َْؼعِ  ك٢ِ ًَ َُ  أَ َٖ  َْٗدَؼ ظَو٤ِ ُٔ ُْ ُْلَُدخؼِ  ح خ َُْ٘خُٙ  ًِظَخد  (  8ٕ)  ًَ َْٗؿ  ا٤َُِْيَ  أَ

زَخَؼى   ِٚ  ٤ََُِعرَُؽٝح ُٓ ًَؽَ  آ٣َخطِ ٤َُِظََػ ُْزَخدِ  أُُُٝٞ َٝ  ( .  2ٕ)  ح٧َ

 ؿ٤ؽ ٖٓ ُٝؼزخ ػزثخ: أ١ رخؽ٬ ٣طِؤٜخ ُْ ٝأٗٚ ٝح٧ؼع، حُكٔخٝحص ضِوٚ ك٢ زٌٔظٚ طٔخّ ػٖ طؼخ٠ُ ٣طزؽ   

 . ٓظِسش ٫ٝ كخثعس

ٖ   َغُِيَ )     َٖ  ظَ لَُؽٝح حَُِػ٣ َ  . ) رد٬ُٚ ٤ِ٣ن ٫ ٓخ ظ٘ٞح ز٤ث رؽرْٜ،(  ًَ ٣ْ َٞ َٖ  كَ لَُؽٝح َُِِِػ٣ ًَ  َٖ  حُظ٢ كبٜٗخ(  حَُ٘خؼِ  ِٓ

 . ٓزِؾ ًَ ْٜٓ٘ ٝطزِؾ ْٜٓ٘، حُسن طؤضػ

 ـ ـــ ٓخ حُسٌٔش ٖٓ ضِن حُكٔخٝحص ٝح٧ؼع؟

 قِطخٗٚ، ٝقؼش ٝهعؼطٚ ػِٔٚ ًٔخٍ حُؼزخظ ٤ُؼِْ كطِؤٜخ ُِٝسن، رخُسن ٝح٧ؼع حُكٔخٝحص هللّا  ضِن ٝاٗٔخ   

 هللاّ  ٝق٤لظَ زن، حُزؼث ٝإٔ ٝح٧ؼع، حُكٔخٝحص ٖٓ غؼس ٓثوخٍ ٣طِن ُْ ٖٓ ظٕٝ حُٔؼزٞظ، ٝزعٙ طؼخ٠ُ ٝأٗٚ

 . ٝحُشؽ حُط٤ؽ أَٛ ر٤ٖ
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ّْ : ) هخٍ ُٜٝػح زٌٔٚ، ك٢ ر٤ٜ٘ٔخ هللّا  ٣ك١ٞ إٔ هللّا  رسٌٔش حُدخَٛ ٣ظٖ ٫ٝ    َُ  أَ َٖ  َْٗدَؼ ُ٘ٞح حَُِػ٣ َٓ ُِٞح آ ِٔ َػ َٝ 

َٖ  حَُظخَُِسخصِ  ْلِكِع٣ ُٔ ُْ خ ّْ  ح٧ْؼعِ  ك٢ِ ًَ َُ  أَ َٖ  َْٗدَؼ ظَو٤ِ ُٔ ُْ ُْلَُدخؼِ  ح خ  . ٝزٌٔ٘خ رسٌٔظ٘خ ٫ثن ؿ٤ؽ ٛػح(  ًَ

َُْ٘خُٙ  ًِظَخد  )     زَخَؼى   ا٤َُِْيَ  أَٗؿ  ٝٗٞؼ ظحء، ٖٓ ٝشلخء ػ٬ُش، ٖٓ ٛعٟ ًَ ك٤ٚ ؿؿ٣ؽ، ٝػِْ ًث٤ؽ، ض٤ؽ ك٤ٚ(  ُٓ

 رٚ ًخٕ ٓخ ٓطِٞد، ًَ ػ٠ِ حُوطؼ٤ش ح٧ظُش ٖٓ ٝك٤ٚ حٌُِٔلٕٞ، ا٤ُٚ ٣سظخج زٌْ ًَٝ حُظِٔخص، ك٢ رٚ ٣كظؼخء

 . هللّا  أٗشؤٙ ٓ٘ػ حُؼخُْ ؽؽم ًظخد أخَ

 ؟ ح٧ػٔخٍ أكؼَ ٢ٛ ٓخ – ـ 

ِٚ  ٤ََُِعرَُؽٝح)      أقؽحؼٛخ ٣ٝظؤِٓٞح ػِٜٔخ ك٤كظطؽخٞح آ٣خطٚ، حُ٘خـ ٤ُظعرؽ اٗؿحُٚ، ٖٓ حُسٌٔش ٛػٙ: أ١(  آ٣َخطِ

 ٣عٍ ٝٛػح ٝض٤ؽٙ، رؽًظٚ طعؼى ٓؽس، رؼع ٓؽس ك٤ٜخ حُلٌؽ ٝاػخظس ُٔؼخ٤ٗٚ، ٝحُظؤَٓ ك٤ٚ رخُظعرؽ كبٗٚ ٝزٌٜٔخ،

 قؽػش ٖٓ أكؼَ حُظعرؽ ػ٠ِ حُٔشظِٔش حُوؽحءس ٝإٔ ح٧ػٔخٍ، أكؼَ ٖٓ ٝأٗٚ حُوؽإٓ، طعرؽ ػ٠ِ حُسث ػ٠ِ

 . حُٔوظٞظ ٛػح رٜخ ٣سظَ ٫ حُظ٢ حُظ٬ٝس

 ؟ رخُوؽحٕ ٣٘ظلغ حُػ١ ٖٓ – ـ  

ًَؽَ )     ٤َُِظََػ ُْزَخدِ  أُُُٝٞ َٝ  ػ٠ِ ٛػح كعٍ ٝٓطِٞد، ػِْ ًَ ُٜخ رظعرؽْٛ ٣ظػًؽٕٝ حُظس٤سش، حُؼوٍٞ أُٝٞ: أ١(  ح٧

 . حٌُظخد رٜػح ٝح٫ٗظلخع حُظػًؽ ُٚ ٣سظَ ٝػوِٚ ح٩ٗكخٕ ُذ رسكذ أٗٚ

 

َْٛزَ٘خ َٝ ظَ  َٝ ُٝ َٕ  َُِعح خ َٔ َْ  ُق٤َِْ َُْؼْزعُ  ِْٗؼ حد   اَُِٗٚ  ح َٝ ِٚ  ُػِؽعَ  اِغْ (  ٖٓ)  أَ َُْؼِش٢ِّ  َػ٤َِْ ُِْد٤َخظُ  حَُظخكَِ٘خصُ  رِخ ٍَ (  ٖٔ)  ح  ا٢ِِّٗ كَوَخ

َُْط٤ْؽِ  ُزذَ  أَْززَْزضُ  ْٖ  ح ؽِ  َػ ًْ حَؼصْ  َزظ٠َ َؼر٢ِّ ِغ َٞ ُِْسَدخدِ  طَ خ كَطَلِنَ  َػ٢ََِ  ُؼظ َٝٛخ(  ٕٖ)  رِخ ْكس  ح٧َْػَ٘خمِ  رِخُك ٞمِ  َٓ َٝ 

َُوَعْ (  ٖٖ) َٕ  كَظََ٘خ َٝ خ َٔ ُْو٤ََْ٘خ ُق٤َِْ أَ ِٚ  َػ٠َِ َٝ ْؽِق٤ِّ ح ًُ َْ  َخَكع  ٍَ (  ٖٗ)  أََٗخدَ  ثُ َٛذْ  ٢ُِ حْؿلِؽْ  َؼدِّ  هَخ خ ٢ُِ َٝ  ٌ ِْ ُٓ ٢ ٫ ـِ ْ٘زَ َ٣ 

ْٖ  ٧ََزع   ْٗضَ  اَِٗيَ  رَْؼِع١ ِٓ َٛخدُ  أَ َٞ ُْ ٣رَ  َُُٚ  كََكَطْؽَٗخ(  ٖ٘)  ح ِؽِٙ  طَْدِؽ١ حُؽِّ ْٓ َ َٖ (  ٖٙ)  أََطخدَ  َز٤ْثُ  ُؼَضخء   رِؤ حَُش٤َخِؽ٤ َٝ 

 ََ حص   رََ٘خء   ًُ َٞ َؿ َٝ  (ٖ1  ) َٖ آَضِؽ٣ َٝ  َٖ وََؽ٤ِٗ ْٖ  َػطَخُإَٗخ ََٛػح(  8ٖ)  ح٧َْطلَخظِ  ك٢ِ ُٓ ُ٘ ْٓ ْٝ  كَخ ِكيْ  أَ ْٓ ٤ْؽِ  أَ ـَ ( 2ٖ) ِزَكخد   رِ

 َٕ اِ َْ٘عَٗخ َُُٚ  َٝ ُْل٠َ ِػ َٖ  َُُؿ ُزْك آد   َٝ َٓ  (ٗٓ  . ) 

َْٛزَ٘خ: ) كوخٍ حُك٬ّ ػ٤ِٜٔخ ق٤ِٔخٕ حر٘ٚ ػ٠ِ أث٠٘ ٝٓ٘ٚ، ُٚ خؽٟ ٓخ ٝغًؽ ظحٝظ، ػ٠ِ طؼخ٠ُ أث٠٘ ُٔخ    َٝ َٝ 

ظَ  ُٝ َٕ  َُِعح خ َٔ  . ػ٤٘ٚ رٚ ٝأهؽؼٗخ ػ٤ِٚ، رٚ أٗؼٔ٘خ: أ١(  ُق٤َِْ

 ؟ حُٔعذ طكظسن حُك٬ّ ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ رٜخ حطظق حُظ٢ حُظلخص ٢ٛ ٓخ – ـ  

    ( َْ َُْؼْزعُ  ِْٗؼ حد   اَُِٗٚ )  ٝٛٞ حُٔعذ، ٣ٞخذ رٔخ حطظق كبٗٚ حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ(  ح َٝ  ك٢ هللّا  ا٠ُ ؼَخخع: أ١(  أَ

 ػ٠ِ ٝطوع٣ٜٔخ هللّا، ٓؽػخس ك٢ ٝح٫خظٜخظ ٝحُظؼؽع، ٝحُعػخء ٝحُػًؽ ٝحُٔسزش ٝح٩ٗخرش، رخُظؤُٚ أزٞحُٚ، خ٤ٔغ

 . ش٢ء ًَ
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 ازعٟ ؼكغ ٝٛٞ حُظلٕٞ، ٝطلٜخ ٖٓ حُظ٢: أ١ حُظخك٘خص حُكزن حُد٤خظ حُط٤َ ػ٤ِٚ ػؽػض ُٔخ ُٜٝػح،   

 ؾحُض كٔخ ًخُِٔٞى، ا٤ُٜخ ُِٔسظخج ضظٞطخ ٓؼدذ، ٝخٔخٍ ؼحثن، ٓ٘ظؽ ُٜخ ًٝخٕ حُٞهٞف، ػ٘ع هٞحثٜٔخ

 . ٝغًؽٙ حُٔكخء ط٬س ػٖ كؤُٜظٚ حُسدخد، ك٢ حُشٔف ؿخرض زظ٠ ػ٤ِٚ طؼؽع

  ؟ ٗعّ ػ٘عٓخ حُك٬ّ ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ كؼَ ٓخغح – ـ  

 ا٢ِِّٗ: ) ؿ٤ؽٙ زذ ػ٠ِ هللّا  ُسذ ٝطوع٣ٔخ غًؽٙ، ػٖ أُٜخٙ رٔخ هللّا  ا٠ُ ٝطوؽرخ ٓ٘ٚ، ٓؼ٠ ٓخ ػ٠ِ ٗعٓخ كوخٍ   

َُْط٤ْؽِ  ُزذَ  أَْززَْزضُ   ٝك٢ ػٔٞٓخ، حُٔخٍ ٛٞ حُػ١ حُط٤ؽ، زذ آثؽص: أ١(  آثؽص)  ٓؼ٠٘(  أزززض)  ٝػٖٔ(  ح

ْٖ )  حُط٤َ حُٔؽحظ حُٔٞػغ ٛػح ؽِ  َػ ًْ حَؼصْ  َزظ٠َ َؼر٢ِّ ِغ َٞ ُِْسَدخدِ  طَ  (  رِخ

َٝٛخ)     خ)  ك٤ٜخ(  كَطَلِنَ )  كؽظٝٛخ(  َػ٢ََِ  ُؼظ  ْكس  ح٧ْػَ٘خمِ  رِخُك ٞمِ  َٓ  قٞهٜخ ك٢ رك٤لٚ، ٣ؼوؽٛخ خؼَ: أ١(  َٝ

 . ٝأػ٘خهٜخ

َُوَعْ )     َٕ  كَظََ٘خ َٝ خ َٔ   حُزشؽ٣ش، حُطز٤ؼش حهظؼظٚ ضَِ ركزذ ػ٘ٚ ٝحٗلظخُٚ ٌِٓٚ رػٛخد ٝحضظزؽٗخٙ حرظ٤ِ٘خٙ: أ١(  ُق٤َِْ

 ؟ رخُدكع حُٔوظٞظ ٓخ – ـ 

ُْو٤ََْ٘خ)     أَ ِٚ  َػ٠َِ َٝ ْؽِق٤ِّ ح ًُ  حُِٔي ك٢ ٣ٝظظؽف ٌِٓٚ، ًؽق٢ ػ٠ِ ٣دِف إٔ ٝهعؼ هللّا  هؼ٠ ش٤طخٗخ: أ١(  َخَكع 

َْ )  ق٤ِٔخٕ، كظ٘ش ٓعس ك٢  . ٝطخد طؼخ٠ُ هللّا  ا٠ُ ق٤ِٔخٕ(  أََٗخدَ  ثُ

 ؟ كوؾ رخُظٞرش حًظل٠ َٛ- ـ  

ٍَ )  كـ    َٛذْ  ٢ُِ حْؿلِؽْ  َؼدِّ  هَخ خ ٢ُِ َٝ  ٌ ِْ ُٓ ٢ ٫ ـِ ْ٘زَ ْٖ  ٧َزع   ٣َ ْٗضَ  اَِٗيَ  رَْؼِع١ ِٓ َٛخدُ  أَ َٞ ُْ  ُٚ، ٝؿلؽ ُٚ هللّا  كخقظدخد(  ح

 ُٚ ٣ٝـٞطٕٞ ٣ؽ٣ع، ٓخ ٣زٕ٘ٞ ُٚ، حُش٤خؽ٤ٖ طكط٤ؽ ٝٛٞ رؼعٙ، ٖٓ ٧زع ٣سظَ ُْ ٌِٓخ ٝؾحظٙ ٌِٓٚ، ػ٤ِٚ ٝؼظ

 . ٝأٝثوٚ ح٧طلخظ ك٢ هؽٗٚ ْٜٓ٘ ػظخٙ ٖٝٓ ٝحُس٢ِ، حُعؼ ٣كظطؽخٕٞ حُزسؽ، ك٢

ْٖ )  ػ٤٘خ رٚ كَوَؽَ (  َػطَخُإَٗخ ََٛػح: ) ُٚ ٝهِ٘خ    ُ٘ ْٓ ْٝ )  شجض، ٖٓ ػ٠ِ(  كَخ ِكيْ  أَ ْٓ ٤ْؽِ )  شجض ٖٓ(  أَ ـَ : أ١(  ِزَكخد   رِ

  أزٌخٓٚ، ٝزكٖ ػعُٚ، رٌٔخٍ طؼخ٠ُ ُؼِٔٚ زكخد، ٫ٝ غُي ك٢ ػ٤ِي زؽج ٫

 ؟ كوؾ حُع٤ٗخ ك٢ حُؼطخء ٛػح ًخٕ َٛ – ـ 

َٕ : ) هخٍ ُٜٝػح. ػظ٤ْ ض٤ؽ ح٥ضؽس ك٢ ُٚ رَ ح٥ضؽس، ظٕٝ حُع٤ٗخ ك٢ ُك٤ِٔخٕ ٛػح طسكزٖ ٫ٝ    اِ َْ٘عَٗخ َُُٚ  َٝ  ِػ

ُْل٠َ َٖ  َُُؿ ُزْك آد   َٝ  . هلّل  حٌُؽحٓخص رؤٗٞحع حٌُٔؽ٤ٖٓ هللّا  ػ٘ع حُٔوؽر٤ٖ ٖٓ ٛٞ: أ١(  َٓ

 ؟ ٝق٤ِٔخٕ ظحٝظ هظش ٖٓ حُلٞحثع حغًؽ – ـ 

  حُك٬ّ ػ٤ِٜٔخ ٝق٤ِٔخٕ ظحٝظ هظش ك٢ ٝحُسٌْ حُلٞحثع ٖٓ ُ٘خ طز٤ٖ ك٤ٔخ كظَ
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 ٝططٔجٖ كئحظٙ ٤ُثزض هزِٚ، ٖٓ أضزخؼ ٝقِْ ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ ٓسٔع ٗز٤ٚ ػ٠ِ ٣وض طؼخ٠ُ هللّا  إٔ: كٜٔ٘خ 

 حُػ١ هللّا  ا٠ُ ٝحُظوؽد ٓ٘خككظْٜ، ا٠ُ ٣شٞهٚ ٓخ ٝاٗخرظْٜ، طزؽْٛ ٝشعس ػزخظحطْٜ ٖٓ ُٚ ٣ٝػًؽ ٗلكٚ،

 هٞٓٚ أغ٣ش ٖٓ غًؽ ٓخ هللّا  غًؽ ُٔخ - حُٔٞػغ ٛػح ك٢ - ُٜٝػح هٞٓٚ، أغٟ ػ٠ِ ٝحُظزؽ ُٚ، طوؽرٞح

 . رٚ ك٤ظك٠ِ ظحٝظ ػزعٙ ٣ػًؽ ٝإٔ رخُظزؽ، أٓؽٙ رٚ، خخء ٝك٤ٔخ ك٤ٚ ٬ًْٜٝٓ

 حُطخػش آثخؼ ٖٓ ٜٓ٘خ ٣سظَ كبٗٚ ٝحُزعٕ، حُوِذ هٞس ؽخػظٚ، ك٢ حُوٞس ٣ٝسذ ٣ٔعذ طؼخ٠ُ هللّا  إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 ٝػعّ أقزخرٜخ، طؼخؽ٢ ُٚ ٣٘زـ٢ حُؼزع ٝإٔ حُوٞس، ٝػعّ حُٖٞٛ ٓغ ٣سظَ ٫ ٓخ ًٝثؽطٜخ، ٝزكٜ٘خ

 . ُِ٘لف حُٔؼؼلش رخُوٟٞ حُٔطِش ٝحُزطخُش حٌُكَ ا٠ُ حُؽًٕٞ

 ػ٠ِ هللّا  أث٠٘ ًٔخ ضِوٚ، ٝضٞحص هللّا  أٗز٤خء أٝطخف ٖٓ ح٧ٓٞؼ، خ٤ٔغ ك٢ هللّا  ا٠ُ حُؽخٞع إٔ: ٜٝٓ٘خ 

َٖ  أَُُٝجِيَ  حُكخٌُٕٞ رٜعحْٛ ٤ُٜٝظع حُٔوظعٕٝ، رٜٔخ ك٤ِوظع رػُي، ٝق٤ِٔخٕ ظحٝظ ُْ  هللَاُ  ََٛعٟ حَُِػ٣   حْهظَِعِٙ  كَزَُِٜعحُٛ

 حُدزخٍ ركززٚ هللّا  خؼَ حُػ١ حُؼظ٤ْ، حُظٞص زكٖ ٖٓ حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ظحٝظ ٗز٤ٚ رٚ هللّا  أًؽّ ٓخ: ٜٝٓ٘خ 

 . ٝح٩شؽحم رخُؼش٢ ٓؼٚ ٣ٝكزسٖ رخُظكز٤ر، طٞطٚ ؼَخغ اغح ٣دخٝر٘ٚ حُزْٜ، ٝحُط٤ٞؼ حُظْ،

 ًٔخ حُ٘خـ، ر٤ٖ ٝحُلظَ حُسٌْ ٣ٝؼؽف حُ٘خكغ، حُؼِْ ٣ؽؾهٚ إٔ ػزعٙ، ػ٠ِ هللّا  ٗؼْ أًزؽ ٖٓ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 . حُك٬ّ ػ٤ِٚ ظحٝظ ػزعٙ ػ٠ِ رٚ هللّا  حٓظٖ

 رٚ رٔخ ٝحرظ٬ثْٜ ا٣خْٛ رلظ٘ظٚ حُطَِ رؼغ ْٜٓ٘ ٣وغ ػ٘عٓخ ٝأطل٤خثٚ رؤٗز٤خثٚ طؼخ٠ُ هللّا  حػظ٘خء: ٜٝٓ٘خ 

 . حُك٬ّ ػ٤ِٜٔخ ٝق٤ِٔخٕ ُعحٝظ خؽٟ ًٔخ ح٠ُٝ٧، زخُظْٜ ٖٓ أًَٔ ا٠ُ ٣ٝؼٞظٕٝ حُٔسػٝؼ، ػْٜ٘ ٣ؿٍٝ

 ٧ٕ طؼخ٠ُ، هللّا  ػٖ ٣زِـٕٞ ك٤ٔخ حُططؤ ٖٓ ٓؼظٕٞٓٞ ػ٤ِْٜ ٝق٬ٓٚ هللّا  طِٞحص ح٧ٗز٤خء إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 ٌُٖٝ حُٔؼخط٢، ٖٓ حُطز٤ؼش ٓوظؼ٤خص رؼغ ْٜٓ٘ ٣دؽ١ هع ٝأٗٚ رػُي، ا٫ ٣سظَ ٫ حُؽقخُش ٓوظٞظ

 . رِطلٚ ٣ٝزخظؼْٛ ٣ظعحؼًْٜ هللّا 

 طكٞؼ ُٜٝػح ؼرٚ، ُطعٓش ٓسؽحرٚ ٬ٓؾٓخ أزٞحُٚ أؿِذ ك٢[  ًخٕ]  حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ظحٝظ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 ٓغ ُِ٘خـ، ٝهظٚ ًَ ٣دؼَ كِْ أزع، ٣ؤط٤ٚ ٫ ٓسؽحرٚ ك٢ ض٬ اغح ًخٕ ٧ٗٚ حُٔسؽحد، ػ٤ِٚ حُطظٔخٕ

 ػ٠ِ ٝطؼ٤٘ٚ رؼزخظطٚ، ػ٤٘ٚ ٝطوؽ رؽرٚ، ك٤ٚ ٣طِٞ ٝهظخ ُٚ خؼَ رَ ح٧زٌخّ، ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ؽظ ٓخ ًثؽس

 . أٓٞؼٙ خ٤ٔغ ك٢ ح٩ض٬ص

 ظحٝظ ػ٠ِ ظض٬ ُٔخ حُطظ٤ٖٔ كبٕ ٝؿ٤ؽْٛ، حُسٌخّ ػ٠ِ حُعضٍٞ ك٢ ح٧ظد حقظؼٔخٍ ٣٘زـ٢ أٗٚ: ٜٝٓ٘خ 

 . رخُسخٍ ٫ثن ؿ٤ؽ ٝؼآٙ غُي، ػ٤ِٚ ٝحشظع ْٜٓ٘، كؿع حُٔؼٜٞظ، حُزخد ؿ٤ؽ ٖٝٓ ٓؼظخظس ؿ٤ؽ زخُش ك٢

 ٣٘زـ٢ ٫ ٓخ ٝكؼِٚ حُطظْ أظد قٞء رخُسن حُسٌْ ٖٓ حُسخًْ ٣ٔ٘غ ٫ أٗٚ: ٜٝٓ٘خ . 

 ٫ٝ حُِٔي، ٝٛٞ حقظجػحٕ، رـ٤ؽ خخءحٙ ز٤ٖ ػ٤ِٜٔخ ؿؼذ ٓخ كبٗٚ حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ظحٝظ زِْ ًٔخٍ: ٜٝٓ٘خ 

 . ٝرطٜٔخ ٫ٝ حٗظٜؽٛٔخ،

 ُوُٜٞٔخ ػ٢ِ رخؽ أٝ غُي ٝٗسٞ«  ظخُْ ٣خ»  أٝ«  ظِٔظ٢٘ أٗض»  ظِٔٚ ُٖٔ حُٔظِّٞ هٍٞ خٞحؾ: ٜٝٓ٘خ :

 ِٕ خ َٔ ٠ َضْظ ـَ   رَْؼغ   َػ٠َِ رَْؼُؼَ٘خ رَ

 ٫ ٝػظٚ، أٝ أزع، ٗظسٚ اغح حُؼِْ، خ٤َِ حُوعؼ، ًز٤ؽ ًخٕ ُٝٞ ٝحُٔ٘ظٞذ، حُٔٞػٞظ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 ُْٝ ٣ـؼذ ُْٝ ٣شٔجؿ كِْ ظحٝظ ٗظسخ حُطظ٤ٖٔ كبٕ ٝحُشٌؽ، رخُوزٍٞ ٣زخظؼٙ رَ ٣شٔجؿ، ٫ٝ ٣ـؼذ،

 . حُظؽف رخُسن زٌْ رَ حُسن، ػٖ غُي ٣ث٘ٚ

 ر٤ْٜ٘، ُِظؼخظ١ ٓٞخزش حُٔخ٤ُش، حُع٣ٞ٤ٗش حُظؼِوخص ًٝثؽس ٝح٧طسخد، ح٧هخؼد ر٤ٖ حُٔطخُطش إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 رخ٣٩ٔخٕ ح٧ٓٞؼ، ػ٠ِ ٝحُظزؽ هللّا، طوٟٞ حقظؼٔخٍ ا٫ غُي ػٖ ٣ؽظ ٫ ٝأٗٚ رؼغ، ػ٠ِ رؼؼْٜ ٝرـ٢

 . حُ٘خـ ك٢ ش٢ء أهَ ٖٓ ٛػح ٝإٔ حُظخُر، ٝحُؼَٔ
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 ظحٝظ غٗذ ٓـلؽس ؼطذ هللّا  كبٕ حُػٗٞد، ٌٓلؽحص ٖٓ حُظ٬س، ضظٞطخ ٝحُؼزخظس، ح٫قظـلخؼ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 . ٝقدٞظٙ حقظـلخؼٙ ػ٠ِ

 ُٜٔخ خؽٟ ٓخ إٔ ٣ظٖ ٫ ٝإٔ حُثٞحد، ٝزكٖ ٓ٘ٚ، رخُوؽد ٝق٤ِٔخٕ، ظحٝظ ُؼزعٙ هللاّ  اًؽحّ: ٜٝٓ٘خ 

 أثؽ ٝأؾحٍ ُْٜ ؿلؽ اغح أٗٚ حُٔطِظ٤ٖ، رؼزخظٙ ُطلٚ طٔخّ ٖٓ ٝٛػح طؼخ٠ُ، هللّا  ػ٘ع ُعؼخظٜٔخ ٓ٘وض

 غٗٞرْٜ، رزؼغ ػِٔٞح اغح كبْٜٗ حُطِن، هِٞد ك٢ ٣وغ ٓخ زظ٠ ًِٜخ، ػ٤ِٚ حُٔظؽطزش ح٥ثخؼ أؾحٍ غٗٞرْٜ،

 حٌُؽ٣ْ ػ٠ِ رؼؿ٣ؿ غحى ٝٓخ ح٥ثخؼ، ٛػٙ طؼخ٠ُ هللّا  كؤؾحٍ ح٠ُٝ٧، ظؼخظْٜ ػٖ ٗؿُْٜٝ هِٞرْٜ ك٢ ٝهغ

 . حُـلخؼ

 حُسٌْ رٜخ حُوخثْ ٝظ٤لش ٝإٔ ضِوٚ، ٝضٞحص هللّا  ؼقَ ط٫ٞٛخ ظ٤٘٣ش، ٓؽطزش حُ٘خـ ر٤ٖ حُسٌْ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 حُٔسٌّٞ حُوؼ٤ش رظٞؼس ٝحُؼِْ حُشؽػ٤ش، رخ٧ٓٞؼ حُؼِْ ٣وظؼ٢ رخُسن كخُسٌْ حُٜٟٞ، ٝٓدخٗزش رخُسن

 ح٩هعحّ ُٚ ٣سَ ٫ٝ ُِسٌْ، ٣ظِر ٫ ح٧ٓؽ٣ٖ رؤزع كخُدخَٛ حُشؽػ٢، حُسٌْ ك٢ اظضخُٜخ ٤ًٝل٤ش رٜخ،

 . ػ٤ِٚ

 ٣دخٛع رَ ٓ٘ٚ، ططِٞ ٫ حُ٘لٞـ كبٕ رخٍ، ػ٠ِ ٓ٘ٚ ٣ٝدؼِٚ حُٜٟٞ، ٣سػؼ إٔ ُِسخًْ ٣٘زـ٢ أٗٚ: ٜٝٓ٘خ 

 . حُطظ٤ٖٔ ٧زع رـغ أٝ ٓسزش ًَ حُسٌْ ٝهض ػ٘ٚ ٣ِو٢ ٝإٔ ٓوظٞظٙ، حُسن ٣ٌٕٞ رؤٕ ٗلكٚ

 ٗؼْ أًزؽ ٖٓ ٝإٔ ُٚ، ٝٛزٚ ز٤ث ػ٤ِٚ هللّا  ٖٓ٘ ٖٝٓ ظحٝظ، كؼخثَ ٖٓ حُك٬ّ ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 . ٗٞؼ ػ٠ِ ٗٞؼح ًخٕ ػخُٔخ، ًخٕ كبٕ طخُسخ، ُٝعح ُٚ ٣ٜذ إٔ ػزعٙ، ػ٠ِ هللّا 

 هُٞٚ ك٢ ٝٓعزٚ ق٤ِٔخٕ ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللّا  ث٘خء: ٜٝٓ٘خ  ( َْ َُْؼْزعُ  ِْٗؼ حد   اَُِٗٚ  ح َٝ  (  أَ

 رٜخ، ػ٤ِْٜ ٣ث٢٘ ثْ ح٧ض٬م، ٌٝٓخؼّ ح٧ػٔخٍ رظخُر ػ٤ِْٜ ٣ٖٔ إٔ رؼز٤عٙ، ٝرؽٙ هللّا  ض٤ؽ ًثؽس: ٜٝٓ٘خ 

 . حُٞٛخد حُٔظلؼَ ٝٛٞ

 ش٢ء ًَ ٓسزش ػ٠ِ طؼخ٠ُ هللّا  ٓسزش ق٤ِٔخٕ طوع٣ْ: ٜٝٓ٘خ . 

 ٤ُِْلَخِؼْهٚ ٓػّٓٞ، ٓشجّٞ كبٗٚ هللّا، ػٖ حُؼزع أشـَ ٓخ ًَ إٔ: ٜٝٓ٘خ َْ  كَ ٤ُُْْوزِ  . ُٚ أٗلغ ٛٞ ٓخ ػ٠ِ ٝ

 حُد٤خظ ػوؽ حُك٬ّ ػ٤ِٚ كك٤ِٔخٕ«  ٓ٘ٚ ض٤ؽح هللاّ  ػٞػٚ هلل ش٤جخ طؽى ٖٓ»  حُٔشٜٞؼس حُوخػعس: ٜٝٓ٘خ 

 حُؽضخء حُؽ٣ر ُٚ قطؽ رؤٕ غُي، ٖٓ ض٤ؽح هللّا  كؼٞػٚ هللّا، ُٔسزش طوع٣ٔخ ُِ٘لٞـ، حُٔسزٞرش حُظخك٘خص

 حُش٤خؽ٤ٖ، ُٚ ٝقطؽ شٜؽ، ٝؼٝحزٜخ شٜؽ، ؿعٝٛخ ٝهظع، أؼحظ ز٤ث ا٠ُ رؤٓؽٙ طدؽ١ حُظ٢ ح٤ُِ٘ش،

 . ح٥ظ٤ٕٓٞ ػ٤ِٜخ ٣وعؼ ٫ حُظ٢ ح٧ػٔخٍ ػ٠ِ ح٫هظعحؼ أَٛ

 حُك٬ّ ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ رؼع ٧زع ٣ٌٕٞ ٫ حُش٤خؽ٤ٖ طكط٤ؽ إٔ: ٜٝٓ٘خ . 

 حُ٘ز٢ رط٬ف حُؼعٍ، ا٫ ٣ؽ٣ع ٫ ٌُٝ٘ٚ أؼحظ، ٓخ ٣لؼَ ٗز٤خ، ٌِٓخ ًخٕ حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ق٤ِٔخٕ إٔ: ٜٝٓ٘خ 

 ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ ٓسٔع ٗز٤٘خ ًسخٍ رخ٧ٓؽ، ا٫ ٣ظؽى ٫ٝ ٣لؼَ ك٬ هللّا، ٧ٓؽ طخرؼش اؼحظطٚ طٌٕٞ كبٗٚ حُؼزع،

 . أًَٔ حُسخٍ ٝٛػٙ ٝقِْ،

 

ًُؽْ  حْغ دَ  َػْزَعَٗخ َٝ َك٢َِ٘  أ٢َِّٗ َؼرَُٚ  َٗخَظٟ اِغْ  أ٣َٞ  َٓ  ُٕ َػَػحد   رُِْ٘ظذ   حَُش٤ْطَخ ًُغْ (  ٔٗ)  َٝ َ   ََٛػح رِِؽْخِِيَ  حْؼ ظََك ـْ  رَخِؼظ   ُٓ

َشَؽحد   َٝ  (ٕٗ  . ) 

 ؟ حُػًؽ ًخٕ أ٣ٖ – ـ  
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 ســورة ص

ًُؽْ : ) أ١    حْغ  ز٤ٖ حُث٘خء، رؤزكٖ ػ٤ِٚ ٝأثٖ حُػًؽ، رؤزكٖ(  أ٣َ ٞدَ  َػْزَعَٗخ)  حُػًؽ غ١ حٌُظخد ٛػح ك٢(  َٝ

 . ا٤ُٚ ا٫ ُدؤ ٫ٝ ؼرٚ، ُـ٤ؽ ٣شظي كِْ ػؽٙ، ػ٠ِ كظزؽ حُؼؽ، أطخرٚ

َك٢َِ٘  أ٢َِّٗ)  ؼد: كوخٍ شخ٤ًخ، ؿ٤ؽٙ ا٠ُ ٫ ٝا٤ُٚ ظحػ٤خ،(  َؼرَُٚ  َٗخَظٟ)  كـ    َٓ  ُٕ َػَػحد   رُِْ٘ظذ   حَُش٤ْطَخ : أ١(  َٝ

 ًٝػُي ح٧ٓؽ، رٚ ٝحشظع غُي رؼع طو٤ر ثْ طوؽذ، زظ٠ ك٤ٚ ك٘لص خكعٙ ػ٠ِ قِؾ ًٝخٕ ٓؼػد، ٓظؼذ ٓشن رؤٓؽ

 . ٝٓخُٚ أِٛٚ ِٛي

ًُغْ : ) ُٚ كو٤َ     ػ٘ي ك٤ػٛذ ٝطشؽد، ٜٓ٘خ طـظكَ ػ٤ٖ ٜٓ٘خ ُي ٤ُ٘زغ رٜخ، ح٧ؼع حػؽد: أ١(  رِِؽْخِِيَ  حْؼ

 .طؼخ٠ُ هللّا  ٝشلخٙ حُؼؽ، ػ٘ٚ كػٛذ غُي، كلؼَ ٝح٧غٟ، حُؼؽ

 

 سبد ثٍبٍَخ:نً

 (:ٖ)آ٣ش 

ٍَ َيَُبٍص ) ٌٍ فََُبَدْوا َواَلَد ِحٍ ٍْ قَْز ٍْ قَْجهِِهْى ِي ( ص(؟ 3*يب أصم كهًخ الد فً قىنه رعبنى )َكْى أَْههَْكَُب ِي

 )د.حسبو انُعًٍى(

ٕ  كََ٘ ٫ص ٖٓ أضٞحص ٤ُف ٣ٌٕٝٞ ظحثٔخ  أزع ٓؼ٤ُٜٞٔخ ٓسػٝكخ . كل٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ  ْٖ هَْؽ ِٓ  ْْ ِٜ ْٖ هَْزِِ ِٓ َ٘خ  ٌْ َِْٛ ْْ أَ ًَ ح ) ْٝ خَظ

َ٘خص  ) َٓ  َٖ ٫ََص ِز٤ َٖ ٓ٘خص حز٤ٖ ٛ٘خ ضزؽ ٫ص ٓ٘ظٞد ٝ ( ص(َٖٝ ُٖ ز٤ قٜٔخ ٓسػٝف ٣ؼ٢٘ ٫ص حُس٤

 ٫ص قخػشُ ٓ٘عّ.٫ٝص حُكخػشُ قخػشَ ٓ٘عّ ٝٝؼظ حُؼٌف ًٝٝػُي 

  

 (:٘آ٣ش )

 ٌَ ُُْهْى فَقَبَل اْنَكبفُِزو ُِْذٌر ِي ٌْ َجبَءُهْى ُي ٌء َعِجٌٍت ) *قبل رعبنى فً سىرح ق )ثَْم َعِججُىا أَ ًْ (( وفً سىرح 4َهَذا َش

ٌء َعِجٌٍت ) ًْ ٌَّ َهَذا نََش ًٍْخب إِ ٌْهَزَى أَأَنُِذ َوأَََب َعُجىٌس َوَهَذا ثَْعهًِ َش (( وفً سىرح ص )أََجَعَم 24هىد )قَبنَْذ ٌَب َو

ٌء ُعَجبٌة ) ًْ ٌَّ َهَذا نََش َنَِهخَ إِنًَهب َواِحًذا إِ َْ  ؟)د.فبضم انسبيزائى(يب انفزق ثٍٍ عجٍت وعجبة  ((5ا

 

َٕ ََٛػح َش٢ْء  َػِد٤ذ  ) خكُِؽٝ ٌَ ُْ ٍَ ح ْْ كَوَخ ُْٜ٘ ِٓ ِْ٘ػؼ   ُٓ  ْْ ْٕ َخخَءُٛ َْ َػِدزُٞح أَ (( ػدزٞح ُٕٞ ػعٗخ ا٠ُ ح٣٥خص ك٢ ح٠ُٝ٧ )ر

إٔ خخءْٛ ٓ٘ػؼ ْٜٓ٘ كدخء رِلع )ػد٤ذ( ٝحُثخ٤ٗش إٔ حٓؽأس ػو٤ٔخ  ٝػدٞؾ ٝرؼِٜخ ش٤ص ك٤ٌق طِِع ٝحُؼو٤ْ أط٬  

طِِع ُٝٞ ًخٕ ؼُخُِٜخ كظ٠ ك٢ٜ ػو٤ْ ٝػدٞؾ ٝك٢ ح٣٥ش ٖٓ ظٝحػ٢ حُؼدذ ٓخ ٛٞ أًثؽ ٖٓ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ُػح ٫ 

ََ ح٥ََُِْٜشَ اَُِٜ خ  ث٤ؽ حُؼدذ أًثؽ. أٓخ ك٢ قٞؼس ص )أََخَؼ ُٓ ّٕ ٝح٬ُّ( طؤ٤ًعح حُؼدذ ٗخطح ػٖ إٔ  ظضَ حُظ٤ًٞع رـ )ا

َٕ ََٛػح ََُش٢ْء  ُػَدخد  ) ح اِ حِزع  ػدزٞح إٔ خخءْٛ ٓ٘ػؼ ْٜٓ٘ أ٫ٝ  ثْ ػدزٞح إٔ خؼَ ح٥ُٜش اُٜخ  ٝحزعح  (( ْٛ َ٘ٝ

كظخؼص ظٝحػ٢ حُؼدذ أًثؽ ٖٓ قٞؼس م حُظ٢ طؼدزٞح ك٤ٜخ ٖٓ إٔ خخءْٛ ٓ٘ػؼ ْٜٓ٘ كوؾ. اػخكش ا٠ُ غُي ك٢ 
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خؼَ ح٥ُٜش اُٜخ  ٝحزعح  ٝٛٞ ٓشؽًٕٞ ػؽ٣وٕٞ ك٢ حُشؽى كوخطِٞٙ ركزذ ًِٔش   قٞؼس ص ٛ٘خى أٓؽ آضؽ ٛٞ

 ظٞز٤ع كخُؼدذ أًثؽ رؼع ٝطلٚ رؤٗٚ قخزؽ ًّٝػحد كدخء ر٬ّ حُظ٤ًٞع ٝخخء رخُظلش حُٔشزٜش حُٔزخُـش ُػدخد.حُ

ْعَُب قُْزآًَب َعَججًب ) ًِ ٌء ُعَجبٌة )1*يب انفزق ثٍٍ عججبً )إََِّب َس ًْ ٌَّ َهَذا نََش ( ص( ؟ )د.فبضم 5(انجٍ( وعجبة)إِ

 انسبيزائى(

 ،  ٍ َ  ػع ٛٞ أًثؽ ٖٓ ػد٤ذ ػ٘عٓخ طظق رخُٔظعؼ ًؤٗٔخ طسٍٞ حُش٢ء ا٠ُ ٓظعؼ طوٍٞ ٛػح ؼخَ ِطعم  ٝؼخ

ِػد  ) ًَ   ّ ِٚ رَِع ٤ِظ ِٔ َخآُإٝح َػ٠َِ هَ َٝ ٍ  ٣ؼ٢٘ ًِٚ ػعٍ ٝأهٟٞ ٖٓ ؼخَ 8ٔ) َ  ػع ( ٣ٞقق( ٛػح أرِؾ ٖٓ ًخغد، ؼخ

َٕ ََٛػح ََُش٢ْء  ُػَدخد  ) ٛػح ٝطق، اغٕ )ػدزخ ( أهٟٞ ٖٓ ػدخد ٧ٕ  ( ص(٘ػخظٍ. ك٢ حُوؽإٓ حقظطعّ )اِ

، ٛػح   ّ حُٞطق رخُٔظعؼ أهٟٞ ٖٓ حُٞطق رخُظلش، ػ٘عٓخ طوٍٞ ٛػح ؼخَ قٞء  أٝ ؼخَ ًػد  أٝ ؼخَ طٞ

أرِؾ ٖٓ ؼخَ طخثْ ٝٓلطؽ ٝٓخ ا٠ُ غُي ٧ٗٚ طوٍٞ ؼخَ طخثْ اغح طخّ ٣ٞٓخ  ٝحزعح  ٌُٖ ٫ طوٍٞ ؼخَ طّٞ 

ؼخَ طّٞ ٣لْٜ أٗٚ ًث٤ؽ حُظ٤خّ. هؽآٗخ  ػدزخ  ٤ُف ػد٤زخ  ٝاٗٔخ كٞم  زظ٠ ٣ٌٕٞ أًثؽ أ٣خٓٚ طّٞ ٝاغح هِ٘خ

 حُؼد٤ذ ُػُي ٛػح ٗخقذ ػ٤ٔؽ حُشؤٕ. 

 (:8ٔآ٣ش )

ْشَزاِق ) ًِّ َواْْلِ ٍَ ثِبْنَعِش ْزََب اْنِججَبَل َيَعهُ ٌَُسجِّْح ( 11*يب دالنخ انزعزٌف فى قىنه رعبنى يع سٍذَب داوود )إََِّب َسخَّ

 انسبيزائى(ص(؟)د.فبضم 

 َِ َٕ َُُٚ رِخ٤َُِْ َٖ ِػَ٘ع َؼرَِّي ٣َُكزُِّسٞ زَُؽٝح كَخَُِػ٣ ٌْ ِٕ حْقظَ ِ حََُٜ٘خِؼ حُٔؼؽكش ؿخُزخ  طل٤ع حُعٝحّ أٟ ٤ُف ٛ٘خى ٣ّٞ ٓسعظ، )كَب َٝ  

( َٕ ٞ ُٓ ْْ ٫َ ٣َْكؤَ ُٛ ( كظِض( ٤ُف ٛ٘خى ٝهض ٓسعظ ر٤٘ٔخ ك٢ ٓؽ٣ْ هخٍ )رٌؽس ٝػش٤خ ( رٌؽس ٝػش٤ش طؤط٢ ك٢ 8َٖٝ

ّ  رؼ٤٘ٚ، ُٔخ طوٍٞ قؤضؽج طزخزخ  ٫ رع إٔ طؤط٢ ٝه ض ٓسعظ. ٣ؼ٢٘ ُٔخ طوٍٞ ضؽخض طزخزخ  ٣ؼ٢٘ طزخذ ٣ٞ

ّ  رؼ٤٘ٚ أٓخ ُٔخ طوٍٞ قؤضؽج ك٢ حُظزخذ ٣ؼ٢٘ أ١ّ طزخذ ُٝػُي ُٔخ هخٍ طؼخ٠ُ ُِؽقٍٞ  َقزِّْر  طزخذ ٣ٞ َٝ (

خِؼ ) ٌَ ْر ح٩ِْ َٝ َُْؼِش٢ِّ  ِع َؼرَِّي رِخ ْٔ  أ٣خّ ٓسعظس خخء رٜخ رخُٔؼؽكش )رخُؼش٢ ٝح٩رٌخؼ(.( ؿخكؽ( ٤ُف ٛ٘خى ٘٘رَِس

 (:ٕٗآ٣ش )

(( فً سىرح ص نى ٌقم خّز 42*يب انفزق ثٍٍ انزكىع وانسجىد فً انقزآٌ )َوَخزَّ َراِكًعب َوأَََبَة )

 سبجذاً؟)د.فبضم انسبيزائى(

ٛ٘خ ضؽ ؼحًؼخ  ُْٝ  حُؽًٞع ُٚ ٓؼخ٢ٗ ٜٓ٘خ حُطؼٞع ٣ٝوخٍ ؼحًغ ُٖٔ ؽؤؽؤ ؼأقٚ ٣ٝوخٍ ُِكدٞظ ٌُخ ُٔخغح هخٍ

٣وَ ضؽ قخخعح ؟ ٖٓ خِٔش ٓؼخ٢ٗ حُؽحًغ ٓطؤؽت حُؽأـ، ضّؽ ؼحًؼخ  أ١ ًخٕ ٓطؤؽجخ  ؼأقٚ ككدع. حُطّؽ ك٢ 

حُِـش حُكوٞؽ ا٠ُ ح٧ٓخّ. ٝك٢ ُـش ح٤ُٖٔ حُؽًؼش ٢ٛ ح١ُٜٞ  ا٠ُ ح٧ؼع. ك٤وُٕٞٞ ضّؽ ؼحًؼخ  ازظٔخٍ أٗٚ ًخٕ 

خ  ًِؼ  َضَؽ َؼح َٝ أََٗخَد(. أط٬  ضّؽ قخخعح  ُْ ٣كظؼِٜٔخ حُوؽإٓ ا٫ ٓغ قٔخع ٬ًّ هللا ٓطؤؽجخ  ؼأقٚ كِٔخ هؼ٠ ) َٝ

٤ٌِّ خ ) رُ َٝ ح  ٝح ُقَدع  ٖ َضؽ  َٔ ْْ آ٣َخُص حَُؽْز ِٜ ُؽٝح رَِٜخ 8٘ٝط٬ٝطٚ )اَغح طُْظ٠َِ َػ٤َِْ ًِّ َٖ اَِغح ُغ ُٖ رِآ٣َخطَِ٘خ حَُِػ٣ ِٓ خ ٣ُْئ َٔ ( ٓؽ٣ْ( )اَِٗ

َقزَُسٞح رِسَ  َٝ ح  ٝح ُقَدع  َٕ )َضؽ  زُِؽٝ ٌْ ْْ ٫َ ٣َْكظَ ُٛ َٝ  ْْ ِٜ ِع َؼرِّ ْٔٔ٘ ْْ ِٜ ِٚ اَِغح ٣ُْظ٠َِ َػ٤َِْ ٖ هَْزِِ ِٓ  َْ ِْ ُِْؼ َٖ أُٝطُْٞح ح َٕ حَُِػ٣ ( حُكدعس( )ا

ح ) ِٕ ُقَدع  َٕ ٨َُِْغهَخ ٝ ( ح٩قؽحء( ُْ ٣ؽظ ك٢ حُوؽإٓ ضؽ قخخعح  ا٫ ك٢ ٛػٙ حُسخٍ. ٛػح أٓؽ. ٗؤط٢ ا٠ُ ضؽ ٣ٔٓ1َِطؽ 

٠ُ ك٢ حُُسٌْ أٗٚ  ػ٤ِٚ حُك٬ّك٢ ٛػح حُٔٞؽٖ ُعحٝٝظ  ؼحًؼخ : َٛ غًؽ ْٝ ٓؼظ٤ش؟ ٬ً ٝاٗٔخ غًؽ ُٚ ِض٬ف ح٧َ
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قٔغ ٖٓ أزعٛٔخ ُْٝ ٣كٔغ ٖٓ ح٥ضؽ، ٓخ غًؽ ُٚ ٓؼظ٤ش اغٕ غًؽ ٓخ ظٕٝ حُٔؼظ٤ش كػًؽ ٓخ ظٕٝ حُكدٞظ 

 ٝٛٞ حُؽًٞع.

  

 انىصبٌب انعًهٍخ:

 تكذٌبه  رسله  .مألم  السابقة ندد صل الأخذ العظة والعبرة بما ح ۩

من رحمة هللا بعباده أن ٌأتٌه  رسول مده  ٌعرفون أخالقه ٌشهدون له بالصدق وامألمادة وٌعرفون  ۩

 كالمه .

 أحذري من تثبٌط الداس نن الحق والخٌر ) مجلس ذكر _ صلة رح  ( . ۩

 ادتبهً من ظن السوء . ۩

 لو  .كل من جادل وهو نلى غٌر حق ٌتضح ذلك من خالل مجادلته فٌوجه له ال ۩

 الذي ٌعٌدك نلى الصبر وتفرٌج الكرب التسبٌح ) ال إله إال أدت سبحادك إدً كدت من الصالحٌن ( . ۩

 فسبحً تدزٌه هلل نن الدقص . إذا حصل لك أمر ال ترغبٌه رحله _ شراء بٌت  ۩

 ألدبٌاء بالرجوع إلى هللا فً كل أمورك .اقتدي ب ۩

 سبحً أول الدهار وآخره . ۩

 حسدً صوتك بالقرآن . ۩

 نظ  قواند التربٌة الحل  والحكمة .أ ۩

 كودً قوٌة فً نبادتك فال تكسلً ندها فالمؤمن القوي خٌر من الضعٌف . ۩

 مسؤولة أو دانٌة فلٌس ذلك مبرر نلى ند  التفرغ للعبادة .كدت إذا كان لدٌك مدصب أو  ۩

 االشمئزاز مدها .  التواضع فً تقبل الدصح وند ۩

 أولٌاءه .كودً من باشري الذدب باالستغفار لت ۩

 ال ٌحك  إال من ندده نل  . ۩

 هوى ٌضٌع اإلدسان .الالحذر من إتباع الهوى ف ۩

 تفكري فً مخلوقات هللا فهً تزٌد إٌمادك . ۩

 اسألً هللا بركة القرآن وال ٌأتً ذلك إال بالتدبر وفٌه شفاء من كل داء . ۩

 إذا قرأت آٌة والن قلبك لها فكررٌها وكودً معها صحبة ٌأتٌك التدبر . ۩

 مرة ( . 12أتدبر سورة التكاثر إال بعدما كررتها  ال نبد هللا المبارك ) ل ق ۩

 تدبر القرآن من أفضل امألنمال تأخذٌن من كدوزه نلى حسب تدبرك . ۩

 . االمتدبر أكبر أجر من الذي ٌقرأ هذ ۩

 تعملٌده .فمن بركة القرآن تعترض لك المعصٌة فتجتدبٌها والخٌر  ۩

 المدصب .استأذدً ندد الدخول نلى صاحب  ۩

 كثرة االختالط بالداس ٌوقع فً الخطأ والبغً والمادع من ذك تقوى هللا . ۩

 من مكفرات الذدوب االستغفار والصالة . ۩

 ال تطلبً االستشارة إال من كان لدٌه ) الحل  والعل  والحكمة وال ٌتبع هواه ( . ۩
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 الذرٌة الصالحة . كاسألً هللا أن ٌرزق ۩

 أصدقاء ( . –قٌه ) جوال كل ما أشغلك نن هللا ذمٌه وفار ۩

 سلٌمان نلٌه السال  نقر خٌله مألدها أشغلته نن الصالة فسخر هللا له الرٌح والشٌاطٌن . ۩

 اقرئً وردك وأٌقدً أدها شفاؤك . ۩

 المتدبر ٌمٌز بٌن المفسد والمصلح . ۩

 التدبر طرٌق التذكر واالدتفاع . ۩

 من انتبر رجونك نن الخطأ مدقصه فهً محمده ندد هللا . ۩

 دوب تمدع الخٌر فاطلبً من هللا المغفرة ث  حاجتك .الذ ۩

 أٌها المذدب ال تستحً من الكرٌ   فاطلب ما ترٌد وال تحجر واسع . ۩
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 (: 11 ( إنى اٌَخ ) 23انثبًَ يٍ اٌَخ )  انًقطع

 انزفسٍز انًىضىعً نهًقطع:

 هللا حرظ٬ء طظٞؼ حُك٬ّ ػ٤ِٚ أ٣ٞد هللا ٗز٢ هظش خخءص. حُك٬ّ ػ٤ِٚ أ٣ٞد هظش( ٗٗ – ٔٗ) ح٣٥خص

 ٣ِوٞٗٚ ًخٗٞح ػٔخ ُِٝٔئ٤ٖ٘ٓ ٝقِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ُِؽقٍٞ طؤق٤ٚ ػؽػٜخ ٝك٢ رخُؼؽحء، ػزخظٙ ٖٓ ُِٔطِظ٤ٖ

 .ؼزٔش ٖٓ ح٫رظ٬ء ٝؼحء ٓخ ا٠ُ ٝطٞخ٤ٚ ٌٓش؛ ك٢ ٝحُزؤقخء حُؼؽ ٖٓ

 .حُك٬ّ ػ٤ِْٜ حٌُلَ ٝغ١ ٝح٤ُكغ ٝاقٔخػ٤َ ٣ٝؼوٞد اقسخم: ٝغؼ٣ظٚ ارؽح٤ْٛ هظش( ٗ٘ – ٘ٗ) ح٣٥خص

 .ح٧شو٤خء حُطخؿ٤ٖ ػوخد( ٗٙ – ٘٘) ح٣٥خص

 .حُٞزعح٤ٗش ٝاثزخص ٝقِْ، ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حُؽقٍٞ ٜٓٔش ر٤خٕ( 1ٓ – ٘ٙ) ح٣٥خص

 .ُٚ هللا ٝاًؽحّ حُك٬ّ ػ٤ِٚ آظّ ضِن هظش( 88 – 1ٔ) ح٣٥خص

 

 :انزًهٍذ

ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝؾظٗخ ػِٔخ ٝٛعٟ سٔعهلل ٝحُظ٬س ٝحُك٬ّ ػ٠ِ ؼقٍٞ هللا ، حُِْٜ حُ  ركْ هللا

 ٝطو٠..

 حُِْٜ حؼؾه٘خ أػٔخٍ حُكؽحثؽ ٝحخؼَ ُ٘خ قؽ٣ؽس ر٤٘٘خ ٝر٤٘ي ٫ ٣ؼِٜٔخ ا٫ أٗض ، ٝحؼؾه٘خ حُسك٘خص حُدخؼ٣خص..

ضّؽج ح٩ٓخّ أزٔع ؼزٔٚ هللا ٖٓ زع٣ث ٓؼخغ رٖ خزَ ؼػ٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ: حزظزف ػ٘خ ؼقٍٞ هللا غحص ؿعحس ك٢ 

ط٬س حُظزر زظ٠ ًعٗخ ٗظؽحءٟ هؽٕ حُشٔف كطؽج ؼقٍٞ هللا  قؽ٣ؼخ كثٞد رخُظ٬س ٝط٠ِ ٝطدٞؾ ك٢ 

ط٬طٚ كِٔخ قِْ هخٍ ) ًٔخ أٗظْ ػ٠ِ ٓظخكٌْ( ثْ أهزَ ا٤ُ٘خ كوخٍ: )ا٢ٗ قؤزعثٌْ ٓخ ززك٢٘ ػٌْ٘ حُـعحس ، ا٢ٗ 

٢ ػؿ ٝخَ ك٢ أزكٖ طٞؼس هٔض ٖٓ ح٤َُِ كظ٤ِض ٓخ هعؼ ٢ُ ك٘ؼكض ك٢ ط٬ط٢ زظ٠ حقظثوِض كبغح أٗخ رؽر

،كوخٍ: ٣خ ٓسٔع ،ك٤ْ ٣طظظْ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ؟ هِض : ٫ أظؼ١ ؼد كؽأ٣ظٚ ٝػغ ًلٚ ر٤ٖ ًظل٢ زظ٠ ٝخعص رؽظ 

أٗخِٓٚ ك٢ طعؼ١ ، ٝطد٠ِ ٢ُ ًَ ش٢ء ٝػؽكض ، كوخٍ: ٣خ ٓسٔع ،ك٤ْ ٣طظظْ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ ؟هِض : ك٢ 

 حٌُلخؼحص ،ٝحُعؼخخص 

  هخٍ : ٝٓخ حٌُلخؼحص ؟ 

 َ ح٧هعحّ ا٠ُ حُدٔؼخص ، ٝحُدِٞـ ك٢ حُٔكخخع رؼع حُظِٞحص ،ٝاقزخؽ حُٞػٞء ػ٠ِ حٌُؽ٣ٜخص .هخٍ: ٗو

 كوخٍ: ٝٓخ حُعؼخخص؟ 

 هِض: اؽؼخّ حُطؼخّ ، ٤ُٖٝ ح٬ٌُّ ،ٝحُظ٬س ٝحُ٘خـ ٤ٗخّ .

َّ هِض: حُِْٜ ا٢ٗ أقؤُي كؼَ حُط٤ؽحص ، ٝطؽى حٌُٔ٘ؽحص ، ٝزذ حُٔكخ٤ًٖ ،ٝإٔ طـلؽ ٢ُ ٝطؽز٢٘ٔ  هخٍ: ق

 ،ٝاغح أؼظص كظ٘ش ك٢ هّٞ كظٞك٢٘ ؿ٤ؽ ٓلظٕٞ ، ٝأقؤُي ززي ٝزذ ٖٓ ٣سزي ٝزذ ػَٔ ٣وؽر٢٘ ا٠ُ ززي .

 ٝهخٍ ؼقٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝقِْ : اٜٗخ زن كخظؼقٞٛخ ٝطؼِٔٞٛخ.
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ح٫ضظظخّ حُٔػًٞؼ ك٢ حُسع٣ث ٣لكؽٙ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝقِْ ك٢ ٛػح حُسع٣ث ، ٝٛٞ ٤ُف ٓثَ ح٫ضظظخّ -

 ك٢ حُوؽإٓ. حُٔػًٞؼ

كخ٫ضظظخّ حُٔػًٞؼ ك٢ حُوؽإٓ ًخٕ ك٢ شؤٕ آظّ ػ٤ِٚ حُك٬ّ ٝحٓظ٘خع ار٤ِف ٖٓ حُكدٞظ ُٚ ٝٓسخخظٚ ؼرٚ ك٢ 

 طلؼ٤ِٚ ػ٤ِٚ.

  ح٤ُّٞ ربغٕ هللا ق٘ظعحؼـ ك٢ ظؼق٘خ ح٫ضظظخّ حُٔػًٞؼ ك٢ حُوؽإٓ حضظظخّ ح٨ُٔ ح٧ػ٠ِ.    

 

  

 فىائذ وأسئهخ رذثزٌخ:

َْٛزَ٘خ َٝ َٝ  َُُٚ  َُِْٚٛ ْْ  أَ ْثَُِٜ ِٓ َٝ  ْْ َؼُٜ ش   َٓ َٔ َ٘خ َؼْز َؽٟ ِٓ ًْ ِغ ُْزَخدِ  ٢ُُِٝ٧ َٝ ُضػْ (  ٖٗ)  ح٧َ ث خ ر٤َِِعىَ  َٝ ـْ ِٚ  كَخْػِؽدْ  ِػ ٫ رِ  طَْسَ٘ثْ  َٝ

َخْعَٗخُٙ  اَِٗخ ح َٝ َْ  َطخرِؽ  َُْؼْزعُ  ِْٗؼ حد   اَُِٗٚ  ح َٝ  ( .  ٗٗ)  أَ

 ْٝٛ هع ٓخطٞح؟ ـ ــ ٓخ حُٔوظٞظ روُٞٚ " ٝٝٛز٘خ ُٚ أِٛٚ" ٤ًق غُي

َْٛزَ٘خ)     َٝ َٝ  َُُٚ  َُِْٚٛ ْْ )  ُٚ أز٤خْٛ طؼخ٠ُ هللّا  إ: ه٤َ(  أَ ْثَُِٜ ِٓ َٝ  ْْ َؼُٜ  ػظ٤ٔخ ٓخ٫ ٝأػطخٙ هللّا، ٝأؿ٘خٙ حُع٤ٗخ، ك٢(  َٓ

ش  ) َٔ َ٘خ َؼْز  .ٝآخ٬ ػخخ٬ ثٞحرخ ؼزٔظ٘خ ٖٓ كؤثز٘خٙ طزؽ ز٤ث أ٣ٞد، رؼزعٗخ(  ِٓ

 ؟ حُوظش ٛػٙ ٖٓ ٣ظؼع حُػ١ ٖٓ – ـ 

َؽٟ)     ًْ ِغ ُْزَخدِ  ٢ُِٝ٧ َٝ  ػ٠ِ طزؽ ٖٓ إٔ ك٤ؼِٔٞح ٣ٝؼظزؽٝح، أ٣ٞد رسخُش حُؼوٍٞ أُٝٞ ٤ُٝظػًؽ: أ١(  ح٧

 . ظػخٙ اغح ظػخءٙ ٣ٝكظد٤ذ ٝآخ٬ ػخخ٬ ثٞحرخ ٣ث٤زٚ طؼخ٠ُ هللّا  إٔ حُؼؽ،

 ؟ ٤ٔ٣٘ٚ ػٖ ًلؽ ق٤ً – ـ 

ُضػْ )     ث خ ر٤َِِعىَ  َٝ ـْ ِٚ  كَخْػِؽدْ )  شٔخؼ٣ص زؿٓش أ١(  ِػ ٫ رِ  ٓؽػٚ ك٢ ًٝخٕ: حُٔلكؽٕٝ هخٍ(  طَْسَ٘ثْ  َٝ

 هللّا، شلخٙ كِٔخ خِعس، ٓخثش ٤ُؼؽرٜ٘خ هللّا  شلخٙ ُجٖ: كسِق ح٧ٓٞؼ، رؼغ ك٢ ؾٝخظٚ ػ٠ِ ؿؼذ هع ٝػؽٙ،

 ػؽرش شٔؽحش ٓخثش ك٤ٚ رؼـث ٣ؼؽرٜخ إٔ كؤكظخٙ ٝؼزٔٚ، هللّا  ؼزٜٔخ ا٤ُٚ، ٓسك٘ش طخُسش حٓؽأطٚ ًٝخٗض

 . ٤ٔ٣٘ٚ ك٢ ك٤زؽ ٝحزعس،

َخْعَٗخُٙ  اَِٗخ)     ح)  أ٣ٞد: أ١(  َٝ َْ . ) طؼخ٠ُ هللّا  ُٞخٚ كظزؽ حُؼظ٤ْ، رخُؼؽ حرظ٤ِ٘خٙ: أ١(  َطخرِؽ  َُْؼْزعُ  ِْٗؼ  حُػ١(  ح

 . ٝحُؽضخء ٝحُشعس ٝحُؼؽحء، حُكؽحء زخٍ ك٢ حُؼزٞظ٣ش، ٓؽحطذ ًَٔ

حد   اَُِٗٚ )     َٝ  ٝحُٔسزش ٝحُعػخء، ُؽرٚ حُػًؽ ًث٤ؽ ٝحُع٣ٞ٤ٗش، حُع٤٘٣ش ٓطخُزٚ ك٢ هللّا، ا٠ُ حُؽخٞع ًث٤ؽ: أ١(  أَ

 . ٝحُظؤُٚ

 

ًُؽْ  حْغ َْ  ِػزَخَظَٗخ َٝ ٤ِٛ اِْقَسخمَ  اِْرَؽح ٣َْؼوُٞدَ  َٝ ح٧َْرَظخؼِ  ح٣َْ٧ِع١ أ٢ُُِٝ َٝ ْْ  اَِٗخ(  ٘ٗ)  َٝ َؽٟ رَِطخَُِظش   أَْضَِْظَ٘خُٛ ًْ )  حَُعحؼِ  ِغ

ٗٙ  ) ْْ اَُِٜٗ َْ٘عَٗخ َٝ َٖ  ِػ ِٔ َُ  َٖ ُْٔظطَل٤َْ ُْ  ( .  1ٗ)  ٧َْض٤َخؼِ ح ح
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 ســورة ص

 ؟ حُٔػًٞؼ٣ٖ أٗز٤خءٙ هللا ٝطق رٔخغح – ـ 

ًُؽْ : ) طؼخ٠ُ ٣وٍٞ    حْغ َْ )  زك٘خ، غًؽح حُؼزخظس ُ٘خ أضِظٞح حُػ٣ٖ(  ِػزَخَظَٗخ َٝ ٤ِٛ  اِْقَسخمَ )  حر٘ٚ(  ٝ)  حُط٤َِ(  اِْرَؽح

ح٧ْرَظخؼ)  طؼخ٠ُ هللّا  ػزخظس ػ٠ِ حُوٞس: أ١(  ح٣ْ٧ِع١ أ٢ُُِٝ ٣َْؼوُٞدَ )  حر٘ٚ حرٖ( َٝ  . هللاّ  ظ٣ٖ ك٢ حُزظ٤ؽس: أ١(  َٝ

 . حٌُث٤ؽ حُظخُر ٝحُؼَٔ حُ٘خكغ، رخُؼِْ كٞطلْٜ

 ؟ هللا ضظْٜ رٔخغح – ـ 

ْْ  اَِٗخ)     َؽٟ: ) ٢ٛٝ خك٤ٔش، ٝضظ٤ظش ػظ٤ٔش،(  رَِطخَُِظش   أَْضَِْظَ٘خُٛ ًْ  ح٥ضؽس حُعحؼ غًؽٟ خؼِ٘خ(  حَُعحؼِ  ِغ

 ٣ظػًؽ حُعحؼ غًؽٟ ٝخؼِ٘خْٛ حُعحثْ، ٝطلْٜ هلّل  ٝحُٔؽحهزش ٝح٩ض٬ص ٝهظْٜ، طلٞس ُٜخ ٝحُؼَٔ هِٞرْٜ، ك٢

 . حُػًؽ رؤزكٖ ٣ٝػًؽٕٝ حُٔؼظزؽ، رْٜ ٣ٝؼظزؽ حُٔظػًؽ، رؤزٞحُْٜ

    ( ْْ اَُِٜٗ َْ٘عَٗخ َٝ َٖ  ِػ ِٔ َُ  َٖ ُْٔظطَل٤َْ ُْ  ًؽ٣ْ، ضِن ًَ ُْٜ حُػ٣ٖ(  ح٧ْض٤َخؼِ )  ضِوٚ، طلٞس ٖٓ هللّا  حططلخْٛ حُػ٣ٖ(  ح

 . ٓكظو٤ْ ٝػَٔ

 

 ؟ هللا غًؽْٛ رٔخغح – ـ 

ًُؽْ  حْغ َٝ  ََ خِػ٤ َٔ ٤ََُْكغَ  اِْق ح َغح َٝ َٝ  َِ ٌِْل ُْ َ   ح ًُ َٝ  َٖ ؽ   ََٛػح(  8ٗ)  ح٧َْض٤َخؼِ  ِٓ ًْ  ( .  2ٗ)  ِغ

 حضظخؼْٛ حُػ٣ٖ ح٧ض٤خؼ ٖٓ ْٜٓ٘ ٬ً كبٕ حُث٘خء، أزكٖ ػ٤ِْٜ ٝأثٖ حُػًؽ، رؤزكٖ ح٧ٗز٤خء ٛئ٫ء ٝحغًؽ: أ١   

 . حُكع٣عس ٝحُطظخٍ حُس٤ٔعس، ٝحُظلخص ٝح٧ض٬م، ح٧ػٔخٍ، ٖٓ ح٧زٞحٍ، أًَٔ ُْٜ ٝحضظخؼ حُطِن، ٖٓ هللّا 

 ؟ حُػًؽ ٛٞ ٓخ – ـ 

 رؤزٞحُْٜ ٣ظػًؽ حُػًؽ، غ١ حُوؽإٓ ٛػح ك٢(  غًؽ)  أٝطخكْٜ، ٝغًؽ حُظلٞس ح٧ٗز٤خء ٛئ٫ء غًؽ: أ١(  ََٛػح)    

َٖ  ٓخ ٣ٝؼؽف حُٔوظعٕٝ، حُس٤ٔعس رؤٝطخكْٜ ح٫هظعحء ا٠ُ ٣ٝشظخم حُٔظػًؽٕٝ،  ح٧ٝطخف ٖٓ رٚ ػ٤ِْٜ هللّا  ٓ

 . حُزؽ٣ش ر٤ٖ حُث٘خء ٖٓ ُْٜ ٗشؽ ٝٓخ حُؿ٤ًش،

 

 حُشؽ، ٝأَٛ حُط٤ؽ أَٛ خؿحء غًؽ حُػًؽ، أٗٞحع ٖٝٓ حُط٤ؽ، أَٛ غًؽ ٝٛٞ حُػًؽ، أٗٞحع ٖٓ ٗٞع كٜػح   

 : هخٍ ُٜٝػح

 َٕ اِ َٝ  َٖ ظَو٤ِ ُٔ ِْ ُِ  َٖ آد   َُُسْك ٕ   َخَ٘خصِ (  2ٗ)  َٓ لَظََسش   َػْع ُٓ  ُْ حدُ  َُُٜ َٞ َٖ (  ٓ٘)  ح٧َْر ٌِج٤ِ ظَ َٕ  ك٤َِٜخ ُٓ ًَِٜش   ك٤َِٜخ ٣َْعُػٞ ث٤َِؽس   رِلَخ ًَ 

َشَؽحد   َٝ  (٘ٔ  ) ْْ َْ٘عُٛ ِػ خ ََٛػح(  ٕ٘)  أَْطَؽحد   حُطَْؽفِ  هَخِطَؽحصُ  َٝ َٓ  َٕ ِّ  طَُٞػُعٝ ْٞ ُِْسَكخدِ  ٤َُِ َٕ (  ٖ٘)  ح  َُِؽْؾهَُ٘خ ََٛػح اِ

خ َٓ  َُُٚ  ْٖ  ( .  ٗ٘)  َٗلَخظ   ِٓ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ؟ حُٔظو٤ٖ ْٛ ٖٓ – ـ 

َٕ : ) أ١    اِ َٝ  َٖ ظَو٤ِ ُٔ ِْ َٖ )  ٝٓئٓ٘ش، ٓئٖٓ ًَ ٖٓ حُ٘ٞح٢ٛ، ٝحخظ٘خد ح٧ٝحٓؽ رخٓظثخٍ ؼرْٜ،(  ُِ آد   َُُسْك : أ١(  َٓ

 . ٓكظسك٘خ ٝٓؽخؼخ زك٘خ، ُٔآرخ

 ؟ ػعٕ خ٘خص ٢ٛ ٓخ – ـ 

ٕ   َخَ٘خصِ : ) كوخٍ ٝكظِٚ ككؽٙ ثْ     ٝطٔخّ ًٔخُٜخ ٖٓ ٜٓ٘خ، رع٫ طخززٜخ ٣زـ٢ ٫ اهخٓش، خ٘خص: أ١(  َػْع

 . رٔطؽخ٤ٖ ٫ٝ ٜٓ٘خ رطخؼخ٤ٖ ٤ُٝكٞح ٗؼ٤ٜٔخ،

 ؟ ح٧رٞحد طلظر ػ٤ِٚ ٣عٍ ٓخغح – ـ 

لَظََسش  )     ُٓ  ُْ حدُ  َُُٜ َٞ  ْٛ رَ ، ْٛ ٣لظسٞٛخ إٔ ٣سظخخٕٞ ٫ ٝٓكخًٜ٘خ، ٓ٘خؾُٜخ أرٞحد ٧خِْٜ ٓلظسش: أ١(  ح٧ْر

 . أرٞحرٜخ ٧خِٚ طـِن إٔ ٣ٞخذ ٓخ ػعٕ، خ٘خص ك٢ ٤ُف ٝأٗٚ حُظخّ، ح٧ٓخٕ ػ٠ِ أ٣ؼخ ظ٤َُ ٝٛػح ٓطعٕٝٓٞ،

 ؟ حُد٘ش أَٛ زخٍ ٓخ – ـ 

    ( َٖ ٌِج٤ِ ظَ َٕ . ) حُٔؿضؽكخص ٝحُٔدخُف حُٔؿ٣٘خص، ح٧ؼحثي ػ٠ِ(  ك٤َِٜخ ُٓ  إٔ ضعحْٜٓ، ٣ؤٓؽٕٝ: أ١(  ك٤َِٜخ ٣َْعُػٞ

ًَِٜش  )  ٣ؤطٞح ث٤َِؽس   رِلَخ َشَؽحد   ًَ  ًٝٔخٍ حُ٘ؼ٤ْ، ًٔخٍ ػ٠ِ ٣عٍ ٝٛػح أػ٤ْٜ٘، ٝطِػٙ ٗلٞقْٜ، طشظ٤ٜٚ ٓخ ًَ ٖٓ(  َٝ

 . حُِػس ٝطٔخّ ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش، حُؽحزش

    ( ْْ َْ٘عُٛ ِػ  ػ٤ِٜٖ، أؾٝحخٜٖ ٝؽؽف أؾٝحخٜٖ، ػ٠ِ ؽؽكٜٖ(  هَخِطَؽحصُ )  حُؼ٤ٖ حُسٞؼ أؾٝحخْٜ، ٖٓ(  َٝ

. ) ػٞػخ ػ٘ٚ ٫ٝ رع٫ رظخززٚ ٣زـ٢ ٫ ٝأٗٚ ُـ٤ؽٙ، ؽٔٞزٚ ٝػعّ ٦ُضؽ، ٜٓ٘ٔخ ًَ ٝٓسزش ًِْٜ، ُدٔخُْٜ

 . ٝأُػٙ ٝأزك٘ٚ حُشزخد قٖ أػعٍ ٝحزع، قٖ ػ٠ِ: أ١(  أَْطَؽحد  

 ؟ حُؽؾم ٛػح طلش ٓخ – ـ 

خ ََٛػح)     َٓ  َٕ ِّ )  حُٔظوٕٞ أ٣ٜخ(  طَُٞػُعٝ ْٞ ُِْسَكخدِ  ٤َُِ  . حُظخُسش أػٔخٌُْ ػ٠ِ خؿحء(  ح

    ( َٕ خ)  حُ٘ؼ٤ْ ظحؼ أَٛ ػ٠ِ أٝؼظٗخٙ حُػ١(  َُِؽْؾهَُ٘خ ََٛػح اِ َٓ  َُُٚ  ْٖ  ك٢ ٓكظوؽ ظحثْ ٛٞ رَ حٗوطخع،: أ١(  َٗلَخظ   ِٓ

 . ح٥ٗخص خ٤ٔغ ك٢ ٓظؿح٣ع ح٧ٝهخص، خ٤ٔغ

 حُؽزٖٔ، حُِط٤ق حُس٤ٔع حُـ٢٘، حُٞحقغ حُدٞحظ، حُزؽ حُؽز٤ْ، حُؽءٝف حٌُؽ٣ْ، حُؽد ػ٠ِ رؼظ٤ْ ٛػح ٤ُٝف   

 ٣سخؽ ٫ٝ ٗؼٔٚ، طسظ٠ ٫ حُػ١ حُٔظٞحطؽ، ٝحٌُؽّ حُزخٛؽ، حُلؼَ غ١ حُٔ٘خٕ، حُد٤َٔ حُد٤َِ حُع٣خٕ، حُِٔي

 . رؽٙ رزؼغ
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 ســورة ص

 ؟  ٖٓ خؿحء غًؽ  حُٔظو٤ٖ خؿحء غًؽ ػ٘عٓخ ٓثخ٠ٗ حُوؽحٕ – ـ 

َٕ  ََٛػح اِ َٝ  َٖ آد   ََُشؽَ  ُِِطَخِؿ٤ َٓ  (٘٘  ) َْ َ ََٜٗخ َخَٜ٘ ْٞ َٜخظُ  كَزِْجفَ  ٣َْظَِ ِٔ ُْ ٤َُِْػٝهُُٞٙ  ََٛػح(  ٙ٘)  ح ْ   كَ ٤ ِٔ َؿَكخم   َز َٝ  (٘1  )

آَضؽُ  َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِِ ٌْ حج   َش َٝ ج   ََٛػح(  8٘)  أَْؾ ْٞ ْ   كَ ْوظَِس ُٓ  ْْ ٌُ َؼ ْؽَزز خ ٫ َٓ َٓ  ْْ ِٜ ْْ  رِ َْ  هَخُُٞح(  2٘)  حَُ٘خؼِ  َطخُُٞح اَُِٜٗ ْْ  رَ ْٗظُ  ٫ أَ

ْؽَزز خ َٓ  ْْ ٌُ ْْ  رِ ْٗظُ ُٞٙ  أَ ُٔ ظُ ْٓ ُْوََؽحؼُ  كَزِْجفَ  ََُ٘خ هََع ْٖ  َؼرََ٘خ هَخُُٞح(  ٓٙ)  ح َٓ  َّ  ( .  ٔٙ)  حَُ٘خؼِ  ك٢ِ ِػْؼل خ َػَػحر خ كَِؿْظُٙ  ََٛػح ََُ٘خ هََع

َٕ )  ٝطل٘خٙ ٓخ ُِٔظو٤ٖ حُدؿحء(  ََٛػح)     اِ َٝ  َٖ آد   ََُشؽَ )  ٝحُٔؼخط٢ حٌُلؽ ك٢ ُِسع حُٔظدخٝؾ٣ٖ: أ١(  ُِِطَخِؿ٤ َٓ )

 . ٝٓ٘وِذ ٓؽخغ ُشؽ: أ١

َْ : ) كوخٍ كظِٚ ثْ َ ََٜٗخ)  هؽٛخ ٝحٗظ٠ٜ زؽٛخ، ٝحشظع ػػحد، ًَ ك٤ٜخ خٔغ حُظ٢(  َخَٜ٘ ْٞ  (٣َْظَِ

 ؟ ٣ظِٜٞٗخ ظ٫ُش ٓخ – ـ 

 كَزِْجفَ . ) ظَِ طسظْٜ ٖٝٓ حُ٘خؼ ٖٓ ظَِ كٞهْٜ ٖٓ ُْٜ ٝخٚ، ًَ ٖٓ رْٜ ٣س٤ؾ ػػحرخ ك٤ٜخ ٣ؼػرٕٞ: أ١   

َٜخظُ  ِٔ ُْ  . ٝٓكظوؽح ٓكٌ٘خ ُْٜ حُٔؼع( ح

٤َُِْػٝهُُٞٙ )  ٝحٌُ٘خٍ ٝحُلؼ٤سش ٝحُطؿ١ حُشع٣ع، حُؼػحد ٛػح حُٜٔخظ،(  ََٛػح)     ْ   كَ ٤ ِٔ  زؽٙ، حشظع هع زخؼ، ٓخء(  َز

َؿَكخم  . ) أٓؼخءْٛ ك٤َوَطغُ  ٣شؽرٞٗٚ  ًؽ٣ٚ حُٔػحم، ٓؽ ٝطع٣ع، ه٤ر ٖٓ حُشؽحد، ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓخ أًؽٙ ٝٛٞ(  َٝ

 . حُؽحثسش

 ؟ رٜػح حًظل٢ َٛ – ـ 

آَضؽُ )     َٝ  ْٖ ِٓ  ِٚ ِِ ٌْ حج  )  ٗٞػٚ ٖٓ: أ١(  َش َٝ  ٣ٝطؿٕٝ رٜخ ٣ؼػرٕٞ حُؼػحد، أط٘خف ٖٓ أط٘خف ػعس: أ١(  أَْؾ

 . رٜخ

 ؟ رؼؼْٜ ٓغ حُ٘خؼ أطسخد زخٍ ٓخ – ـ 

ج   ََٛػح: ) ُزؼغ رؼؼْٜ ٣ٝوٍٞ رؼؼخ، رؼؼْٜ ٣شظْ حُ٘خؼ ػ٠ِ طٞحؼظْٛ ٝػ٘ع    ْٞ ْ   كَ ْوظَِس ُٓ  ْْ ٌُ َؼ  ٫)  حُ٘خؼ(  َٓ

ْؽَزز خ َٓ  ْْ ِٜ ْْ  رِ  (  حَُ٘خؼِ  َطخُُٞح اَُِٜٗ

َْ : ) حُٔوظسْ حُٔوزَ حُلٞج: أ١(  هَخُُٞح)     ْْ  رَ ْٗظُ ْؽَزز خ ٫ أَ َٓ  ْْ ٌُ ْْ  رِ ْٗظُ ُٞٙ  أَ ُٔ ظُ ْٓ  ُ٘خ، رعػٞطٌْ(  ََُ٘خ)  حُؼػحد: أ١(  هََع

ُْوََؽحؼُ  كَزِْجفَ . ) ٝطكززٌْ ٝاػ٬ٌُْ ٝكظ٘ظٌْ  . ٝحُشؽ حُكٞء هؽحؼ حُد٤ٔغ، هؽحؼ(  ح

ْٖ  َؼرََ٘خ هَخُُٞح)  كـ ُْٜ، حُٔـ٣ٖٞ ػ٠ِ ظػٞح ثْ َٓ  َّ  (  حَُ٘خؼِ  ك٢ِ ِػْؼل خ َػَػحر خ كَِؿْظُٙ  ََٛػح ََُ٘خ هََع

ٍَ : ح٧ضؽٟ ح٣٥ش ك٢ ٝهخٍ َ   هَخ ٌُ ْٖ  ِػْؼق   ُِ ٌِ َُ َٝ ٫  َٕ ٞ ُٔ  . طَْؼَِ
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 ؟ حُ٘خؼ أَٛ كوع ٖٓ – ـ 

هَخُُٞح خ َٝ َ٘خ ِؼَخخ٫ ََٗؽٟ ٫ ََُ٘خ َٓ ًُ  ْْ ُٛ َٖ  َُٗؼع  ْْ (  ٕٙ)  ح٧َْشَؽحؼِ  ِٓ ّْ  ِقْطِؽ٣ّ خ أَطََطْػَٗخُٛ ُْ  َؾحَؿضْ  أَ ُْٜ٘ (  ٖٙ)  ح٧َْرَظخؼُ  َػ

 َٕ ُْ  ََُسن   َغُِيَ  اِ َِ  طََطخُط ْٛ  ( .  ٗٙ)  حَُ٘خؼِ  أَ

هَخُُٞح)     خ)  حُ٘خؼ ك٢ ْٝٛ(  َٝ َ٘خ ِؼَخخ٫ ََٗؽٟ ٫ ََُ٘خ َٓ ًُ  ْْ ُٛ َٖ  َُٗؼع   ح٧شؽحؼ، ٖٓ أْٜٗ ٗؿػْ ً٘خ: أ١(  ح٧ْشَؽحؼِ  ِٓ

  حُ٘خؼ؟ ك٢ ٣ؽْٜٝٗ َٛ - هللّا  هزسْٜ - حُ٘خؼ أَٛ طلوعْٛ حُٔئٕٓ٘ٞ، ْٝٛ حُ٘خؼ، ُؼػحد حُٔكظسو٤ٖ

 ح٧شؽحؼ؟ ٖٓ أْٜٗ ٣ؼظوعٕٝ حُػ٣ٖ حُع٣ٖ ُؽخخٍ ؼإ٣ظْٜ ػعّ ككؽٝح رٔخغح – ـ 

    ( ْْ ّْ  ِقْطِؽ٣ّ خ أَطََطْػَٗخُٛ ْْ  َؾحَؿضْ  أَ ُْٜ٘  :أٓؽ٣ٖ ر٤ٖ ظحثؽ ُْٜ ؼإ٣ظ٘خ ػعّ: أ١(  ح٧ْرَظخؼُ  َػ

 حُكطؽ٣ش رخد ٖٓ ُْٜ ٬ًٓ٘خ ٝاٗٔخ ح٧ض٤خؼ، ٖٓ ْٛ رَ ح٧شؽحؼ، ٖٓ ا٣خْٛ ػعٗخ ك٢ ؿخُطٕٞ أٗ٘خ آخ -

َٕ  اَُِٗٚ : حُ٘خؼ ٧َٛ طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ حُٞحهغ، ٛٞ ٝٛػح رْٜ، ٝح٫قظٜؿحء خ ْٖ  كَِؽ٣ن   ًَ َٕ  ِػزَخِظ١ ِٓ  َؼرََ٘خ ٣َوُُُٞٞ

َ٘خ َٓ َ٘خ ََُ٘خ كَخْؿلِؽْ  آ ْٔ حْؼَز ْٗضَ  َٝ أَ َٖ  َض٤ْؽُ  َٝ ٤ ِٔ ْْ *  حَُؽحِز ُٛٞ ُٔ ْْ  َزظ٠َ ِقْطِؽ٣ّ خ كَخطََطْػطُ ًُ ْٞ َْٗك ِؽ١ أَ ًْ ْْ  ِغ ْ٘ظُ ًُ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ 

 َٕ ٌُٞ   طَْؼَس

 ٌُٖٝ ٓؼػرٕٞ ٓؼ٘خ كْٜ ٝا٫ حُؼػحد ك٢ ٓؼ٘خ ؼإ٣ظْٜ ػٖ أرظخؼٗخ ؾحؿض ُؼِْٜ أْٜٗ حُثخ٢ٗ ٝح٧ٓؽ -

 ٓخ ًٝثؽس حُع٤ٗخ ك٢ حػظوعٝٛخ حُظ٢ حُؼوخثع كظٌٕٞ هِٞرْٜ ك٢ حُػ١ ٛػح إٔ ك٤سظَٔ أرظخؼٗخ طدخٝؾطْٜ

 كوخُٞح حُسخُش رٜػٙ ْٝٛ حُ٘خؼ كعضِٞح ُٜخ طزـش ٝطخؼص هِٞرْٜ ٖٓ طٌٔ٘ض رخُ٘خؼ ح٣٩ٔخٕ ٧َٛ زٌٔٞح

 . هخُٞح ٓخ

 ح٧ػؽحف أَٛ ٣وٍٞ ُٜٝػح حُ٘خؼ ك٢ زظ٠ ٓٞٛٞح حُع٤ٗخ ك٢ ٓٞٛٞح ًٔخ ط٣ٞٔٚ ٬ًّ ٛػح ٬ًْٜٓ إٔ ٣ٝسظَٔ   

َٖ  أََُٛئ٫ءِ  ) حُ٘خؼ ٧َٛ ْْ  حَُِػ٣ ظُ ْٔ ُْ  ٫ أَْهَك ش   هللَاُ  ٣ََ٘خُُُٜ َٔ َُْدَ٘شَ  حْظُضُِٞح رَِؽْز ف   ٫ ح ْٞ ْْ  َض ٌُ ٫ َػ٤َِْ َٝ  ْْ ْٗظُ َٕ  أَ  ( طَْسَؿُٗٞ

َٕ )  حُوخث٤ِٖ أطعم ٝٛٞ رٚ أضزؽ ٓخ ٓئًعح طؼخ٠ُ هخٍ  ٓؽ٣ش ٫ٝ شي ك٤ٚ ٓخ(  ََُسن  )  ٌُْ غًؽص حُػ١(  َغُِيَ  اِ

َِ  طََطخُطُْ ) ْٛ  (  حَُ٘خؼِ  أَ

 

 َْ خ هُ َٔ ِْ٘ػؼ   أََٗخ اَِٗ خ ُٓ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ   ٚ حِزعُ  هللَاُ  ا٫ِ اَُِ َٞ ُْ ُْوََٜخؼُ  ح حصِ  َؼد  (  ٘ٙ)  ح َٝ خ َٔ ح٧َْؼعِ  حَُك خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ َُْؼِؿ٣ؿُ  ر٤ََُْٜ٘ لَخؼُ  ح ـَ ُْ  ح

(ٙٙ  ) َْ َٞ  هُ ْ   َٗزَؤ   ُٛ ْْ (  1ٙ)  َػِظ٤ ْٗظُ ُْ٘ٚ  أَ َٕ  َػ ْؼِؽُػٞ خ(  8ٙ)  ُٓ َٓ  َٕ خ ًَ  َ٢ُِ  ْٖ ِٓ   ْ ِْ ٪ِ  ِػ َٔ ُْ َٕ  اِغْ  ح٧َْػ٠َِ رِخ ٞ ُٔ  ٣َْطظَِظ

(ٙ2  ) ْٕ خ ا٫ِ ا٢ََُِ  ٣َُٞز٠ اِ َٔ ٖ   َِٗػ٣ؽ   أََٗخ أََٗ ز٤ِ ٍَ  اِغْ (  1ٓ)  ُٓ شِ  َؼر يَ  هَخ ٌَ ٬ثِ َٔ ِْ ح َضخُِن   ا٢ِِّٗ ُِ ْٖ  رََشؽ  ِٓ   ٖ  كَبَِغح(  1ٔ)  ِؽ٤

٣ْظُُٚ  َٞ َٗلَْطضُ  َق َٝ  ِٚ ْٖ  ك٤ِ َٖ  َُُٚ  كَوَُؼٞح ُؼِٝز٢ ِٓ شُ  كََكَدعَ (  1ٕ)  َقخِخِع٣ ٌَ ٬ثِ َٔ ُْ ْْ  ح ُ  ِٜ ًُ  َٕ ُؼٞ َٔ زَؽَ  اِْر٤ِِفَ  ا٫ِ(  1ٖ)  أَْخ ٌْ  حْقظَ

 َٕ خ ًَ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ خكِِؽ٣ ٌَ ُْ ٍَ (  1ٗ)  ح خ اِْر٤ِِفُ  ٣َخ هَخ ََ٘ؼيَ  َٓ َٓ  ْٕ خ طَْكُدعَ  أَ َٔ زَْؽصَ  ر٤ََِع١َ  َضَِْوضُ  ُِ ٌْ ّْ  أَْقظَ ْ٘ضَ  أَ ًُ  َٖ ِٓ  َٖ َُْؼخ٤ُِ )  ح

1٘ ) ٍَ ُْ٘ٚ  َض٤ْؽ   أََٗخ هَخ ْٖ  َضَِْوظ٢َِ٘ ِٓ َضَِْوظَُٚ  َٗخؼ   ِٓ َٝ  ْٖ ِٓ   ٖ ٍَ (  1ٙ)  ِؽ٤ َْٜ٘خ كَخْضُؽجْ  هَخ ْ   كَبَِٗيَ  ِٓ َٕ (  11)  َؼِخ٤ اِ  َػ٤َِْيَ  َٝ

ِّ  ا٠َُِ َُْؼَ٘ظ٢ِ ْٞ َ٣  ِٖ ٣ ٍَ (  18)  حُعِّ ِْٗظْؽ٢ِٗ َؼدِّ  هَخ َ ِّ  ا٠َُِ كَؤ ْٞ َ٣  َٕ ٍَ (  12)  ٣ُْزَؼثُٞ َٖ  كَبَِٗيَ  هَخ ِٓ  َٖ ْ٘ظَِؽ٣ ُٔ ُْ  ا٠َُِ(  8ٓ)  ح

 ِّ ْٞ ْهضِ  ٣َ َٞ ُْ ِّ  ح ْؼُِٞ َٔ ُْ ٍَ (  8ٔ)  ح ْْ  كَزِِؼَؿطِيَ  هَخ ََُٜ٘٣ِٞ َٖ  ٧ُْؿ ِؼ٤ َٔ ُْ  ِػزَخَظىَ  ا٫ِ(  8ٕ)  أَْخ ُْٜ٘ ِٓ  َٖ ْطَِِظ٤ ُٔ ُْ  ( .  88 - 8ٖ)  ح
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 ؟ ٝقِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حُؽقٍٞ ٝظ٤لش ٓخ – ـ 

    ( َْ خ: ) ر٤عى ٫ٝ ُي ٤ُف ٓخ ٓ٘ي ؽِزٞح إ حٌُٔػر٤ٖ، ُٜئ٫ء حُؽقٍٞ أ٣ٜخ ٣خ(  هُ َٔ ِْ٘ػؼ   أََٗخ اَِٗ  ٓخ ٜٗخ٣ش ٛػح(  ُٓ

ِٖ  حُشؽ ػٖ ٝأؾخؽًْ حُط٤ؽ ػ٠ِ ٝأزثٌْ ٝأٜٗخًْ، آٓؽًْ، ٢ٌُ٘ٝ طؼخ٠ُ، كِِٚ ح٧ٓؽ ٝأٓخ ػ٘ع١، َٔ ْٛظََعٟ كَ  ح

 ِٚ ْٖ  كََِِْ٘لِك َٓ َٝ  ََ  كََؼ٤ََِْٜخ َػ

 ؟ ٝحُؽرٞر٤ٚ ح٤ُٛٞ٧ٚ طٞز٤ع ػ٠ِ ح٣٥خص ٖٓ حُع٤َُ ٓخ – ـ 

خ)     َٓ َٝ  ْٖ ِٓ   ٚ حِزعُ )  هللّا  ا٫ رسن ٣ٝؼزع ٣ئُٚ أزع ٓخ: أ١(  هللَاُ  ا٫ِ اَُِ َٞ ُْ ُْوََٜخؼُ  ح  رٜػح ٤ُٛٞ٧ظٚ، طوؽ٣ؽ ٛػح(  ح

 ٓظكخ٤٣ٖٝ هٜخؼ٣ٖ ٣ٌٕٞ ك٬ ُِٞزعس، ٬ٓؾّ حُوٜؽ كبٕ ش٢ء، ٌَُ ٝهٜؽٙ طؼخ٠ُ، ٝزعطٚ ٝٛٞ حُوخؽغ، حُزؽٛخٕ

 . أرعح هٜؽٛٔخ ك٢

 

 هخٛؽح ًخٕ ًٔخ ٝزعٙ، ٣ؼزع إٔ ٣كظسن حُػ١ ٝٛٞ ُٚ، ٗظ٤ؽ ٫ حُػ١ حُٞحزع ٛٞ ح٧ش٤خء خ٤ٔغ ٣وٜؽ كخُػ١   

حصِ  َؼد  : ) كوخٍ حُؽرٞر٤ش رظٞز٤ع أ٣ؼخ غُي ٝهؽؼ ٝزعٙ، َٝ خ َٔ ح٧ْؼعِ  حَُك خ َٝ َٓ خ َٝ َٔ  ضخُؤٜخ،: أ١(  ر٤ََُْٜ٘

َُْؼِؿ٣ؿُ . ) حُظعحر٤ؽ أٗٞحع رد٤ٔغ ٝٓعرؽٛخ ٝٓؽر٤ٜٔخ، . ) حُؼظ٤ٔش حُٔطِٞهخص ضِن رٜخ حُظ٢ حُوٞس، ُٚ حُػ١(  ح

لَخؼُ  ـَ ُْ  . ٜٓ٘خ ٝأهِغ ا٤ُٚ طخد ُٖٔ ًٝز٤ؽٛخ، طـ٤ؽٛخ، حُػٗٞد، ُد٤ٔغ(  ح

 ح٧ٓؽ ٖٓ ٣ِٔي ٫ٝ ٣٘لغ، ٫ٝ ٣ؼؽ ٫ٝ ٣ؽؾم، ٫ٝ ٣طِن ٫ ٖٓ ظٕٝ ٣ؼزع، إٔ ٣ٝكظسن ٣سذ حُػ١ كٜػح   

 . ٝح٧ٝؾحؼ حُػٗٞد ٓـلؽس ر٤عٙ ٫ٝ ح٫هظعحؼ، هٞس ُٚ ٤ُٝف ش٤جخ،

    ( َْ َٞ : ) ٝٓ٘ػؼح ُْٜ ٜٝٓ٘ؼخ ٝٓسػؼح، ٓطٞكخ ُْٜ،(  هُ ْ   َٗزَؤ   ُٛ  ٝحُ٘شٞؼ حُزؼث ٖٓ رٚ أٗزؤطٌْ ٓخ: أ١(  َػِظ٤

 . اؿلخُٚ ٣٘زـ٢ ٫ٝ رشؤٗٚ، حُشع٣ع ح٫ٛظٔخّ ٣٘زـ٢ ػظ٤ْ ضزؽ ح٧ػٔخٍ، ػ٠ِ ٝحُدؿحء

ٌُٖٝ  ( ْْ ْٗظُ ُْ٘ٚ  أَ َٕ  َػ ْؼِؽُػٞ  ..ثٞحد ٫ٝ ػوخد ٫ٝ زكخد أٓخٌْٓ ٤ُف ًؤٗٚ(  ُٓ

 ؟ ٝقِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حُ٘ز٠ طعم ػ٠ِ حُع٤َُ ٓخ – ـ 

 ًظخد، ك٢ ظؼقظٜخ ٫ٝ رٜخ ٢ُ ػِْ ٫ رؤضزخؼ أضزؽًْ كب٢ٗ ضزؽ١، ك٢ ٝحٓظؽ٣ظْ ه٢ُٞ، ك٢ شٌٌظْ كبٕ   

 رٚ، خجظٌْ ٓخ زن ػ٠ِ ظ٤َُ ٝأظٍ ُظعه٢، شخٛع أًزؽ ٗوض، ٫ٝ ؾ٣خظس ؿ٤ؽ ٖٓ ٝخٜٜخ، ػ٠ِ رٜخ كبضزخؼ١

خ: ) هخٍ ُٜٝػح َٓ  َٕ خ ًَ  َ٢ُِ  ْٖ ِٓ   ْ ِْ ٪ ِػ َٔ ُْ َٕ  اِغْ )  ح٬ُٔثٌش: أ١(  ح٧ْػ٠َِ رِخ ٞ ُٔ  ٝا٣سخإٙ ا٣خ١، هللّا  طؼ٤ِْ ٫ُٞ(  ٣َْطظَِظ

ْٕ : ) هخٍ ُٜٝػح ا٢ُ، خ ا٫ِ ا٢ََُِ  ٣َُٞز٠ اِ َٔ ٖ   َِٗػ٣ؽ   أََٗخ أََٗ ز٤ِ  ٗػحؼطٚ ٖٓ أرِؾ ٗػ٣ؽ ك٬ خ٤ِٜخ، حُ٘ػحؼس، ظخٛؽ: أ١(  ُٓ

 . ٝقِْ ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ

 ؟ ح٧ػ٠ِ ٨حُٔ ٣طظظْ ك٤ٔخ – ـ 

ٍَ  اِغْ : ) كوخٍ ح٧ػ٠ِ ح٨ُٔ حضظظخّ غًؽ ثْ    شِ  َؼر يَ  هَخ ٌَ ٬ثِ َٔ ِْ ح َضخُِن   ا٢ِِّٗ)  ح٩ضزخؼ ٝخٚ ػ٠ِ(  ُِ ْٖ  رََشؽ  ِٓ   ٖ (  ِؽ٤

 . ؽ٤ٖ ٖٓ ٓخظطٚ: أ١

25



 

26 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

٣ْظُُٚ  كَبَِغح)     َٞ َٗلَْطضُ )  ٝطْ، خكٔٚ ق٣ٞض: أ١(  َق َٝ  ِٚ ْٖ  ك٤ِ َٖ  َُُٚ  كَوَُؼٞح ُؼِٝز٢ ِٓ  حٌُؽحّ ح٬ُٔثٌش كٞؽَٖ(  َقخِخِع٣

 ك٢ ضِوٚ طْ كِٔخ حُك٬ّ، ػ٤ِٚ ٥ظّ ٝاًؽحٓخ ُؽرْٜ، حٓظثخ٫ ك٤ٚ، حُؽٝذ ٝٗلص ضِوٚ ٣ظْ ز٤ٖ غُي، ػ٠ِ أٗلكْٜ

 . رخُكدٞظ هللّا  أٓؽْٛ ػ٤ِْٜ، كؼِٚ ٝظٜؽ حُؼِْ، ك٢ ٝح٬ُٔثٌش آظّ هللّا  ٝحٓظسٖ ٝؼٝزٚ، رعٗٚ

زَؽَ )  ٣كدع ُْ ار٤ِف ا٫ أخٔؼٕٞ ًِْٜ ككدعٝح    ٌْ َٕ )  آظّ ػ٠ِ ٝحقظٌزؽ ؼرٚ، أٓؽ ػٖ(  حْقظَ خ ًَ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ خكِِؽ٣ ٌَ ُْ (  ح

 . طؼخ٠ُ هللّا  ػِْ ك٢

 ؟ حُكدٞظ ٖٓ ار٤ِف ٓ٘غ حُػٟ ٖٓ – ـ 

ٍَ )  كـ    خ: ) ٝٓؼخطزخ ٓٞرطخ هللّا (  هَخ ََ٘ؼيَ  َٓ َٓ  ْٕ خ طَْكُدعَ  أَ َٔ  رٜػٙ ٝحضظظظظٚ ًٝؽٓظٚ شؽكظٚ: أ١(  ر٤ََِع١َ  َضَِْوضُ  ُِ

 . ػ٤ِٚ حُظٌزؽ ػعّ ٣وظؼ٢ ٝغُي حُطِن، قخثؽ ػٖ رٜخ حضظض حُظ٢ حُطظ٤ظش،

 

زَْؽصَ )  ٌْ ّْ )  حٓظ٘خػي ك٢(  أْقظَ ْ٘ضَ  أَ ًُ  َٖ ِٓ  َٖ َُْؼخ٤ُِ  (  ح

 ؟ ار٤ِف شزٜش ٓخ – ـ 

    ( ٍَ ُْ٘ٚ  َض٤ْؽ   أََٗخ: ) ٝٓ٘خهؼخ ُؽرٚ ٓؼخؼػخ ار٤ِف(  هَخ ْٖ  َضَِْوظ٢َِ٘ ِٓ َضَِْوظَُٚ  َٗخؼ   ِٓ َٝ  ْٖ ِٓ   ٖ  ػ٘ظؽ إٔ ٝرؿػٔٚ(  ِؽ٤

 حُط٤ٖ، ػ٘ظؽ ٖٓ ض٤ؽ حُ٘خؼ

 ؟ حُشزٜٚ ٛػٙ ػ٠ِ حُؽظ ٓخ – ـ 

 ٓخظس حُط٤ٖ ٝػ٘ظؽ ٝحُطلش ٝحُط٤ش ٝحُؼِٞ ٝحُلكخظ، حُشؽ ٓخظس حُ٘خؼ ػ٘ظؽ كبٕ حُلخقع، حُو٤خـ ٖٓ ٝٛػح   

 طوّٞ ٓخظس ا٠ُ طسظخج ٝحُ٘خؼ ٣ٝطلجٜخ، حُ٘خؼ ٣ـِذ ٝٛٞ ٝحُ٘زخطخص ح٧شدخؼ أٗٞحع ٝاضؽحج ٝحُظٞحػغ حُؽؾحٗش

 رط٬ٗٚ ؿخ٣ش طز٤ٖ هع هللّا، ٖٓ حُشلخ٢ٛ ح٧ٓؽ رٚ ػخؼع حُػ١ حُوّٞ، ش٤ص ه٤خـ كٜػح ر٘لكٚ، هخثْ ٝحُط٤ٖ رٜخ،

 ٛػح ٖٓ ٝككخظح رط٬ٗخ أػظْ ًِٜخ كبٜٗخ رؤه٤كظْٜ؟ حُسن ػخؼػٞح حُػ٣ٖ حُظ٤ٓ٬ػ رؤه٤كش رخُي كٔخ ٝككخظٙ،

 . حُو٤خـ

ٍَ )  كـ َْٜ٘خ كَخْضُؽجْ : ) ُٚ هللّا (  هَخ ْ   كَبَِٗيَ . ) حٌُؽ٣ْ ٝحُٔسَ حُكٔخء ٖٓ: أ١(  ِٓ  . ٓعزٞؼ ٓزؼع: أ١(  َؼِخ٤

 ( َٕ اِ ِّ  ا٠َُِ)  ٝارؼخظ١ ؽؽظ١: أ١(  َُْؼَ٘ظ٢ِ َػ٤َِْيَ  َٝ ْٞ َ٣  ِٖ ٣  . أرعح ظحثٔخ: أ١(  حُعِّ

 ( ٍَ ِْٗظْؽ٢ِٗ َؼدِّ  هَخ َ ِّ  ا٠َُِ كَؤ ْٞ َ٣  َٕ  . ٣ـ٣ٞٚ إٔ هللّا  هعؼ ٖٓ اؿٞحء ٖٓ ٤ُظٌٖٔ ٝغؼ٣ظٚ، ٥ظّ ػعحٝطٚ ُشعس(  ٣ُْزَؼثُٞ

 ؟(  حُٔ٘ظؽ٣ٖ ٖٓ ٖٓ كبٗي هخٍ)  طؼخ٠ُ هُٞٚ ظ٫ُش ٓخ - ـ 

َٖ  كَبَِٗيَ : ) غُي زٌٔظٚ حهظؼض ز٤ث ُعػٞطٚ، ٓد٤زخ هللّا (  هخٍ)  كـ    ِٓ  َٖ ْ٘ظَِؽ٣ ُٔ ُْ ِّ  ا٠َُِ*  ح ْٞ ْهضِ  ٣َ َٞ ُْ ِّ  ح ْؼُِٞ َٔ ُْ (  ح

 . ح٫ٓظسخٕ ٣ظْ حُػؼ٣ش، طكظٌَٔ ز٤ٖ

 .ٝغؼ٣ظٚ ٥ٝظّ ُؽرٚ حُؼعحٝس رشعس ضزثٚ، ٖٓ ؼرٚ، رخظٟ ٓ٘ظؽ، أٗٚ ػِْ كِٔخ
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 ســورة ص

 ؟ كزؼؿطي ٢ك حُزخء طل٤ع ٓخغح – ـ 

ْْ  كَزِِؼَؿطِيَ : ) كوخٍ    ََُٜ٘٣ِٞ َٖ  ٧ْؿ ِؼ٤ َٔ  . أخٔؼ٤ٖ ًِْٜ ٤ُـ٣ْٜٞ٘ هللّا  رؼؿس أهكْ ٝأٗٚ ُِوكْ، حُزخء إٔ ٣سظَٔ(  أَْخ

 ؟ حُٔطِظ٤ٖ هللا ػزخظ حقظث٠٘ ُٔخغح – ـ 

ُْ  ِػزَخَظىَ  ا٫ِ)     ُْٜ٘ ِٓ  َٖ ْطَِِظ٤ ُٔ ُْ  أٗٚ ػِْ ُٔخ ٝأٗٚ ٬ُقظؼخٗش، حُزخء إٔ ٣ٝسظَٔ. ٤ًعٙ ٖٓ ق٤سلظْٜ هللا إٔ ػِْ(  ح

 ٝٛٞ ٛػح، آظّ غؼ٣ش اؿٞحء ػ٠ِ هللّا  رؼؿس كخقظؼخٕ طؼخ٠ُ، هللّا  رٔش٤جش ا٫ أزعح ٣ؼَ ٫ ٝأٗٚ ٝخٚ، ًَ ٖٓ ػخخؿ

 . زوخ هللّا  ػعٝ

 رؼؿطي ك٘كظؼ٤ٖ ًٝؽٓظٚ، شؽكظٚ ٖٓ غؼ٣ش ٗؼٔش، رٌَ ُي حُٔوؽٕٝ حُٔوظؽٕٝ، حُؼخخؿٕٝ ؼر٘خ ٣خ ٝٗسٖ   

 حُ٘ؼْ ٖٓ أٝطِض ٓخ رٜخ، ا٤ُ٘خ أٝطِض حُظ٢ ٝؼزٔظي ٓطِٞم، ٌَُ حُٞحقؼش ٝؼزٔظي ٝهعؼطي، حُؼظ٤ٔش،

 شؽٙ ٖٓ ٝحُك٬ٓش ٝػعحٝطٚ، ٓسخؼرظٚ ػ٠ِ طؼ٤٘٘خ إٔ حُ٘وْ، ٖٓ طؽكض ٓخ ػ٘خ رٜخ ٝطؽكض ٝحُع٣ٞ٤ٗش، حُع٤٘٣ش

ٍَ : ُ٘خ هِض حُػ١ رٞػعى ٝٗئٖٓ ظػخءٗخ، طد٤ذ إٔ ري حُظٖ ٝٗسكٖ ٝشؽًٚ، هَخ َٝ  ُْ ٌُ ْْ  أَْقظَِدذْ  حْظُػ٢ِٗٞ َؼر  ٌُ  كوع َُ

٤َؼخظَ  طُْطِِقُ  ٫ اَِٗيَ . ٝػعط٘خ ًٔخ ُ٘خ كخقظدذ أٓؽط٘خ، ًٔخ ظػٞٗخى ِٔ ُْ  . ح

 

 ٍَ َُْسن   هَخ َُْسنَ  كَخ ح َٝ  ٍُ َٕ (  8ٗ)  أَهُٞ َ٨ ْٓ َ٧  َْ ْ٘يَ  َخََٜ٘ ِٓ  ْٖ َٔ ِٓ ْْ  طَزَِؼيَ  َٝ ُْٜ٘ ِٓ  َٖ ِؼ٤ َٔ َْ (  8٘)  أَْخ خ هُ َٓ  ْْ ٌُ ِٚ  أَْقؤَُُ ْٖ  َػ٤َِْ ِٓ 

خ أَْخؽ   َٓ َٖ  أََٗخ َٝ ِٓ  َٖ ِِّل٤ِ ٌَ ظَ ُٔ ُْ ْٕ (  8ٙ)  ح َٞ  اِ ؽ   ا٫ِ ُٛ ًْ َٖ  ِغ ٤ ِٔ َِْؼخَُ ُِ  (81  ) َٖ ُٔ َُظَْؼَِ ٖ   رَْؼعَ  َٗزَؤَُٙ  َٝ  ( .  88)  ِز٤

 ؟  حُسن طٌؽحؼ ظ٫ُش ٓخ – ـ 

    ( ٍَ َُْسن  )  طؼخ٠ُ هللّا (  هَخ َُْسنَ  كَخ ح َٝ  ٍُ َٕ . ) ه٢ُٞ ٝحُسن ٝطل٢، حُسن: أ١(  أَهُٞ ٨ ْٓ ٧  َْ َ ْ٘يَ  َخَٜ٘ ِٓ  ْٖ َٔ ِٓ  طَزَِؼيَ  َٝ

 ْْ ُْٜ٘ ِٓ  َٖ ِؼ٤ َٔ  : ُٚ هللا هخٍ حُكز٤َ ُْٜ ٝٝػر حُع٤َُ ُِ٘خـ حُؽقٍٞ ر٤ٖ كِٔخ(  أَْخ

 ( َْ خ هُ َٓ  ْْ ٌُ ِٚ  أَْقؤَُُ ْٖ )  ا٣خًْ ظػخث٢ ػ٠ِ: أ١(  َػ٤َِْ خ أَْخؽ   ِٓ َٓ َٖ  أََٗخ َٝ ِٓ  َٖ ِِّل٤ِ ٌَ ظَ ُٔ ُْ  ٓخ ٝأهلٞ ٢ُ، ٤ُف أٓؽح أظػ٢(  ح

 . ا٢َُ  ٣ٞز٠ ٓخ ا٫ أطزغ ٫ ػِْ، رٚ ٢ُ ٤ُف

 ( ْٕ َٞ  اِ ؽ   ا٫ِ)  ٝحُوؽإٓ حُٞز٢ ٛػح: أ١(  ُٛ ًْ َٖ  ِغ ٤ ِٔ َِْؼخَُ  ٝظ٤ٗخْٛ، ظ٣ْٜ٘ ٓظخُر ٖٓ ٣٘لؼْٜ، ٓخ ًَ رٚ ٣ظػًؽٕٝ(  ُِ

 . حُٔؼخٗع٣ٖ ػ٠ِ زدش ٝاهخٓش رٚ، ُِؼخ٤ِٖٓ ٝؼكؼش شؽكخ ك٤ٌٕٞ

 ؟ حُكٞؼس ػ٤ِٚ حشظِٔض رٔخغح – ـ   

 ًػد ٖٓ ػ٠ِ ٝحُزؽح٤ٖٛ، حُسدح ٝاهخٓش حُؼظ٤ْ، ٝحُ٘زؤ حُس٤ٌْ، حُػًؽ ػ٠ِ ٓشظِٔش حُؼظ٤ٔش، حُكٞؼس كٜػٙ   

 كِٜػح. ٝحُطخؿ٤ٖ حُٔظو٤ٖ ٝخؿحء حُٔطِظ٤ٖ، هللّا  ػزخظ ػٖ ٝح٩ضزخؼ رٚ، خخء ٖٓ ًٝػد ٝػخؼػٚ، رخُوؽإٓ

 . ُِؼخ٤ُٖٔ غًؽ رؤٗٚ آضؽٛخ ك٢ ٝٝطلٚ حُػًؽ، غٝ رؤٗٚ أُٜٝخ ك٢ أهكْ

ًُؽْ ): ًوُٞٚ غُي، ر٤ٖ ك٤ٔخ رٜخ حُظػ٤ًؽ ٝأًثؽ    حْغ ًُؽْ ) (َػْزَعَٗخ َٝ حْغ ش  ) (ِػزَخَظَٗخ َٝ َٔ ْٖ  َؼْز ِْ٘عَٗخ ِٓ َؽٟ ِػ ًْ ِغ  ََٛػح) (َٝ

ؽُ  ًْ   (.ِغ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 . طؽى ٝٗك٤خٕ ؿلِش ٗك٤خٕ ٗك٤٘خ، ٓخ ٓ٘ٚ ٝغًؽٗخ خِٜ٘خ، ٓخ ٓ٘ٚ ػِٔ٘خ حُِّْٜ

 ( َٖ ُٔ َُظَْؼَِ ٖ   رَْؼعَ )  ضزؽٙ: أ١(  َٗزَؤَُٙ  َٝ  .ح٧قزخد ػْٜ٘ ٝطظوطغ حُؼػحد ػ٤ِْٜ ٣وغ ز٤ٖ ٝغُي(  ِز٤

 

 نًسبد ثٍبٍَخ:

 (:23آٌخ) 

 *يب انفزق ثٍٍ رحًخ يُب و رحًخ يٍ عُذَب ؟)د.فبضم انسبيزائى(

ك٢ حُوؽإٓ ٣كظؼَٔ ؼزٔش ٖٓ ػ٘عٗخ أضض ٖٓ ؼزٔش ٓ٘خ، ٫ ٣كظؼَٔ ؼزٔش ٖٓ ػ٘عٗخ ا٫ ٓغ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كوؾ أٓخ 

َٖ ََٛػح ؼزٔش  َكْظُٚ ٤ََُوَُُٞ َٓ ٖ رَْؼِع َػَؽحء  ِٓ َ٘خ  ِّٓ ش   َٔ ْٖ أََغْهَ٘خُٙ َؼْز َُجِ َٝ خ ٓ٘خ كؼخٓش ٣كظؼِٜٔخ ٓغ حُٔئٖٓ ٝحٌُخكؽ. ) َٓ َٝ  ٢ُِ

ش  ) َٔ ٖ  حَُكخَػشَ هَخثِ ْٖ ِػِ٘عٙ )ٓ٘أَظُ ِّٓ ش   َٔ آطَخ٢ِٗ َؼْز َٝ ( ٛٞظ(، )ٖٓ ػ٘عٗخ( 8ٕ( كظِض( ػخٓش، هخٍ ػ٠ِ ق٤عٗخ ٗٞذ )

ظؼِٜٔخ ضخطش ٝ )ٓ٘خ( ػخٓش. زظ٠ )ٗؼٔش ٓ٘خ( ٝ )ٗؼٔش ٖٓ ػ٘عٗخ(، ٣كظؼَٔ )ٓ٘خ( ػخٓش ٝ )ٗؼٔش ٖٓ ػ٘عٗخ( ٣ك

خ أُٝط٤ِظُُٚ َػ٠َِ  َٔ ٍَ اَِٗ َ٘خ هَخ ِّٓ ش   َٔ َُْ٘خُٙ ِْٗؼ َٞ َْ اَِغح َض َٕ ُػؽ  َظَػخَٗخ ثُ َٗكخ َف ح٩ِْ َٓ ْ  )ضخطش ٓثَ )كَبَِغح  ِْ ( حُؿٓؽ( )اَِٗخ 2ِٗػ

ٍَ ُُٞؽ  ََٗد٤َْ٘خُْٛ رَِكَسؽ  )أَْؼَقِْ  ْْ َزخِطز خ ا٫َِ آ ِٜ َؽ )َٖٗ٘خ َػ٤َِْ ٌَ ٖ َش َٓ َػَُِي َْٗدِؿ١  ًَ ْٖ ِػِ٘عَٗخ  ِّٓ ش   َٔ  ( حُؤؽ(.ٖ٘( ِْٗؼ

 

 (:ٔ٘آ٣ش )

 * يب دالنخ اسزعًبل انىصف )يزكئٍٍ( ألهم انجُخ خبصخ؟)د.فبضم انسبيزائى(

ٝؼحءٙ ش٢ء ٧ٕ ح٫ٗكخٕ ُٞ ٝؼحءٙ ش٢ء ُظ٤ّٜؤ ُٚ ُْٝ ٣ظ٢ٌء. ٝح٫طٌّخء ح٫طٌّخء ؿخ٣ش حُؽحزش ًؤٕ ح٫ٗكخٕ ٤ُف 

 ك٢ حُوؽإٓ ٝؼظ ٓغ حُطؼخّ ٝحُشؽحد ٝٓغ حُدِكخص حُؼخث٤ِش ٛػح أًثؽ ٓخ ٝؼظ ا٫ ك٢ ٓٞؽٖ ٝحزع.

 

 (:1ٙآ٣ش )

 * يب انفزق ثٍٍ انُجأ وانخجز؟)د.فبضم انسبيزائى(

ٖ  )حُ٘زؤ ًٔخ ٣وٍٞ أَٛ حُِـش أْٛ ٖٓ حُطزؽ ٝأػظْ ٓ ْٖ َقزَب  رَِ٘زَب  ٣َو٤ِ ِٓ ِخْجظَُي  َٝ ( حَُ٘ٔ( ٕٕ٘ٚ ٝك٤ٚ كخثعس ٜٓٔش )

(  ْ َٞ َٗزَؤ  َػِظ٤ ُٛ َْ ِْ )1ٙٝك٢ حُوؽإٓ حُ٘زؤ أْٛ ٖٓ حُطزؽ )هُ َُْؼِظ٤ ِ ح ِٖ حَُ٘زَب ( حُ٘زؤ(. ٝحُ٘زؤ ك٢ حُِـش ٛٞ ٕ( ص( )َػ

ثُٞح ا٢ِِّٗ  ش ٓٞق٠ حُظٜٞؼ ٝهع حقظؼَٔ حُوؽإٓ حٌُؽ٣ْ ًِٔش ضزؽ ٓلؽظس ك٢ ٓٞؽ٤ٖ٘ ك٢ هظ ٌُ ْٓ ِٚ ح ِِْٛ َ٧ِ ٍَ )هَخ

( َٕ ْْ طَْظطَُِٞ ٌُ َٖ حَُ٘خِؼ ََُؼَِ ِٓ س   َٝ ْٝ َخْػ َْٜ٘خ رَِطزَؽ  أَ ِٓ  ْْ ٌُ ح ََُؼ٢ِِّ آَط٤ِ ِٚ ا٢ِِّٗ 2ٕآََْٗكُض َٗخؼ  ِِْٛ َٞق٠ ٧َِ ُٓ  ٍَ ( حُوظض( )اِْغ هَخ

 ْْ ٌُ ْٝ آَط٤ِ َْٜ٘خ رَِطزَؽ  أَ ِٓ  ْْ ٌُ ح َقآَط٤ِ َٕ ) آََْٗكُض َٗخؼ  ْْ طَْظطَُِٞ ٌُ ( حَُ٘ٔ( ٝٛ٘خى كؽم ر٤ٖ حُطزؽ ٝحُ٘زؤ 1رِِشَٜخد  هَزَف  ََُؼَِ

 حُؼظ٤ْ.
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 ســورة ص

 (:1ٖآ٣ش )

 *يب سجت انزذكٍز يزح وانزأٍَث يزح يع انًالئكخ فً انقزآٌ انكزٌى؟)د.فبضم انسبيزائى(

َٕ } كََكَدعَ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ قٞؼس ص ) ُؼٞ َٔ ْْ أَْخ ُ  ِٜ ًُ شُ  ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ {( ٝخخءص ح٬ُٔثٌش ٛ٘خ رخُظػ٤ًؽ، ٝك٢ قٞؼس آٍ 1ٖح

َٖ هللّاِ  كََ٘خَظْطُٚ ػٔؽحٕ ) ِّٓ ش   َٔ ِِ ٌَ هخ  رِ َظعِّ ُٓ ُؽَى ر٤َِْس٤َـ٠  َٕ هللّاَ ٣ُزَشِّ ْسَؽحِد أَ ِٔ ُْ ْ  ٣َُظ٢ِِّ ك٢ِ ح َٞ هَخثِ ُٛ َٝ شُ  ٌَ ٦ثِ َٔ ُْ َق٤ِّعح   ح َٝ

 َٗ َٝ َزُظٞؼح   َٝ{ َٖ َٖ حَُظخُِِس٤ ِّٓ  {( خخءص ح٬ُٔثٌش رخُظؤ٤ٗث.2ٖز٤ِّخ  

ًّؽ اغح ًخٕ حُدٔغ خٔغ طٌك٤ؽ ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )هخُض ح٧ػؽحد  حُسٌْ حُ٘س١ٞ: ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئّٗث حُلؼَ أٝ ٣ُػ

 آٓ٘خ( ٝ)هخُض ٗكٞس ك٢ حُٔع٣٘ش( ك٤دٞؾ حُظػ٤ًؽ ٝحُظؤ٤ٗث ٖٓ ز٤ث حُسٌْ حُ٘س١ٞ.

ح حضظخؼ هللا طؼخ٠ُ حُظؤ٤ٗث ك٢ ٓٞؽٖ ٝحُظػ٤ًؽ ك٢ ٓٞؽٖ آضؽ كٜٞ ٧ٕ ك٢ ح٣٥خص أٓخ ُٔخغ حُِٔكش حُز٤خ٤ٗش:

 ضطٞؽ طؼز٤ؽ٣ش ٢ٛ حُظ٢ طسعظ طؤ٤ٗث ٝطػ٤ًؽ حُلؼَ ٓغ ح٬ُٔثٌش. ٝٛػٙ حُططٞؽ ٢ٛ:

)حقدعٝح، أٗزج٢ٗٞ، كوؼٞح ُٚ  ًَ كؼَ أٓؽ ٣ظعؼ ا٠ُ ح٬ُٔثٌش ٣ٌٕٞ رخُظػ٤ًؽك٢ حُوؽإٓ حٌُؽ٣ْ ًِٚ       .ٔ

 قخخع٣ٖ(

أ٣ؼخ  ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ٝح٬ُٔثٌش ٣عضِٕٞ ػ٤ِْٜ ٖٓ  ًَ كؼَ ٣وغ رؼع غًؽ ح٬ُٔثٌش ٣ؤط٢ رخُظػ٤ًؽ      .ٕ

 ًَ رخد( ٝ)ح٬ُٔثٌش ٣شٜعٕٝ( )ح٬ُٔثٌش ٣كزسٕٞ رسٔع ؼرْٜ(.

٤ٖٓ،  ًَ ٝطق اق٢ٔ ٬ُِٔثٌش ٣ؤط٢ رخُظػ٤ًؽ      .ٖ ّٞ )ح٬ُٔثٌش حُٔوّؽرٕٞ( )ح٬ُٔثٌش رخقطٞح أ٣ع٣ْٜ( )ٓك

 ٓؽظك٤ٖ، ٓ٘ؿ٤ُٖ( 

)ككدع ح٬ُٔثٌش ًِْٜ أخٔؼ٤ٖ( )٫ ٣ؼظٕٞ هللا ٓخ أٓؽْٛ( ٧ٕ حُٔػًؽ  ًَ كؼَ ػزخظس ٣ؤط٢ رخُظػ٤ًؽ      .ٗ

 ك٢ حُؼزخظس أًَٔ ٖٓ ػزخظس ح٧ٗث٠ ُٝػُي خخء حُؽقَ ًِْٜ ؼخخ٫ .

)ُٝٞ طؽٟ  ط٢ رخُظػ٤ًؽكخ٧شّع ٣ؤًَ أٓؽ ك٤ٚ ِشّعس ٝهٞس زظ٠ ُٞ ًخٕ ػػحر٤ٖ أزعٛٔخ أشّع ٖٓ ح٥ضؽ       .٘

اغح ٣ظٞك٠ حُػ٣ٖ ًلؽٝح ح٬ُٔثٌش ٣ؼؽرٕٞ ٝخْٜٞٛ ٝأظرخؼْٛ ٝغٝهٞح ػػحد حُسؽ٣ن( )٣ظٞك٠( خخءص 

رخُظػ٤ًؽ ٧ٕ حُؼػحد أشع )ٝغٝهٞح ػػحد حُسؽ٣ن( أٓخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ك٤ٌق اغح طٞكظْٜ ح٬ُٔثٌش 

أضّق ٖٓ ح٣٥ش حُكخروش. ًٝػُي ٣ؼؽرٕٞ ٝخْٜٞٛ ٝأظرخؼْٛ( )طظٞكخْٛ( خخءص رخُظؤ٤ٗث ٧ٕ حُؼػحد 

ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ّٝٗؿٍ ح٬ُٔثٌش ط٘ؿ٬٣( رخُظػ٤ًؽ ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ )طظّ٘ؿٍ ػ٤ِْٜ ح٬ُٔثٌش( رخُظؤ٤ٗث ٝهُٞٚ 

 )ط٘ؿٍ ح٬ُٔثٌش ٝحُؽٝذ ك٤ٜخ ٖٓ ًَ أٓؽ( رخُظؤ٤ٗث.

٣ْ طؤط٢ رظ٤ـش كٌَ رشخؼس ك٢ حُوؽإٓ حٌُؽُْ طؤص رشؽٟ رظ٤ـش حُظػ٤ًؽ أرعح  ك٢ حُوؽإٓ حٌُؽ٣ْ       .ٙ

 ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ك٘خظطٚ ح٬ُٔثٌش( ٝ)هخُض ح٬ُٔثٌش(. حُظؤ٤ٗث

 

 

 (:1٘آ٣ش )

*يب انفزق انجٍبًَ ثٍٍ قىنه رعبنى )يب يُعك أٌ رسجذ( سىرح ص و)يب يُعك أال رسجذ( سىرح األعزاف؟ 

 )د.فبضم انسبيزائى(

ك٢ آ٣خص حُوؽإٓ حٌُؽ٣ْ ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ حُوؽإٓ ؾ٣خظس ر٬ كخثعس. ٝحُؿ٣خظس ك٢ )٫( رخُػحص ٫ طٌٕٞ ا٫ ػ٘ع 

ٖ حُِزف، رٔؼ٠٘ أٗٚ ُٞ ًخٕ ٛ٘خى حزظٔخٍ إٔ ٣لْٜ حُكخٓغ حُ٘ل٢ ك٬ رع ٖٓ ؾ٣خظطٜخ. ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ُِج٬ََ  ِٓ ٖٓ أ

ٌِظَخِد أ٫ََ ٣َْوِعؼُ  ُْ َُ ح ْٛ َْ أَ َُْؼِظ٣٤َْؼَِ َِ ح ُْلَْؼ هللَاُ ُغٝ ح َٝ ْٖ ٣ََشخُء  َٓ  ِٚ ََ ر٤َِِع هللَاِ ٣ُْئط٤ِ ُْلَْؼ َٕ ح أَ َٝ َِ هللَاِ  ْٖ كَْؼ ِٓ َٕ َػ٠َِ َش٢ْء   ٝ ِْ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

( حُسع٣ع( ٓؼ٘خٛخ ٤ُؼِْ أَٛ حٌُظخد أْٜٗ ٫ ٣وعؼٕٝ ػ٠ِ ش٢ء ٝاغح أؼحظ هللا طؼخ٠ُ إٔ ٣ُ٘ؿٍ كؼِٚ ػ٠ِ أزع 2ٕ)

حُلؼَ. كخُوظع ٖٓ ح٣٥ش اػ٬ْٜٓ ٤ُٝف ػعّ اػ٬ْٜٓ. ُػُي هكْ ٖٓ حُ٘سخس  ٫ ٣كظط٤غ أزع إٔ ٣ؽّظ ٛػح

 ٝحُٔلكؽ٣ٖ ٣وُٕٞٞ إٔ ح٬ُّ ؾحثعس أٝ طِش.

  

 انىصبٌب انعًهٍخ:

 خٌر كثٌر كأٌوب نلٌه السال  . هالصبر نلى الضر ٌثٌب هللا فانله وٌعطٌ ۩

 إذا مسك الضر فادنً هللا فهو نلى كل شًء قدٌر . ۩

ؤتٌك البصٌرة فً الدٌن تعرفٌن الحالل من الحرا  وال ٌتحقق ذلك إال بالعل  الدافع اسألً هللا أن ٌ ۩

 والعمل الصالح .

 اجعلً همك اآلخرة . ۩

 إذا شربتً فادنً الله  اسقدً من الكوثر . ۩

 القبر . يتذكرفإذا ادطفأت الكهرباء وأظلمت الددٌا  ۩

 إذا سترتً أحد فقولً ) الله  استردً ٌو  القٌامة ( . ۩

 فرجتً مألحد قولً ) اله  اجعل أجري نلٌك ( . إذا ۩

 اسألً هللا أن تكودً من نباده المتقٌن . ۩

 استعٌذي باهلل من الدار . ۩

اسألً هللا بعزته ورحمته وقدرته أن ٌصرف ندك من الدق  وأن ٌعٌدك نلى محاربة إبلٌس ونداوته  ۩

 والسالمة من شره وشركه .

 

 :يع خىارًٍهب سىرح  ص رُبست فىارح 

    ِٕ ُْوُْؽآَ ح َٝ ؽِ ك٢ أُٜٝخ )ص  ًْ َٞ ا٫َِ ٔ) ِغ١ حُػِّ ُٛ ْٕ ؽ   (( ٝك٢ آضؽٛخ )اِ ًْ َٖ ) ِغ ٤ ِٔ َِْؼخَُ (( ح٬ٌُّ ػٖ حُوؽإٓ. 81ُِ

( َٕ َف طُْكؤَُُٞ ْٞ َق َٝ َي  ِٓ ْٞ ُِوَ َٝ ؽ  ََُي  ًْ اَُِٗٚ َُِػ َٝ ( حُؿضؽف(، ٝحُوؽإٓ غ١ ٗٗحُػًؽ ٣ؤط٢ رٔؼ٠٘ حُشؽف ك٢ حُوؽإٓ )

ؽ  حُػًؽ أ١ غ١ حُؽكؼش  ًْ َٞ ا٫َِ ِغ ُٛ ْٕ ( ؼكؼش ٝشؽف ٝطػ٤ًؽ. )اِ َٖ ٤ ِٔ َِْؼخَُ ؽ  ُِ ًْ َٞ ا٫َِ ِغ ُٛ ْٕ ٝحُشؽف. ك٢ حُطظخّ هخٍ )اِ

ِؽ( ح٬ٌُّ ػٖ حُوؽإٓ، ٤ًلٔخ ٗلْٜ ًِٔش غًؽ أٛٞ طػ٤ًؽ أٝ شؽف كٜٞ ك٢ حُسخُظ٤ٖ  ًْ ِٕ ِغ١ حُػِّ ُْوُْؽآَ ح َٝ (ٝ ) َٖ ٤ ِٔ َِْؼخَُ ُِ

 غ١ حُػًؽ إ ٛٞ ا٫ غًؽ. ٓػًٞؼ )غًؽ( ٝحُوؽإٓ ٗلكٚ ٝحُوؽإٓ
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 مدارسة سور القرآن
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 عـــــٛسح اٌضِش

 

 ث١ٓ ٠ذٞ اٌغٛسح:

 حألشو٤خء َُٓس، ٝ حُـ٘ش َٛأ ٖٓ حُٔؼيحء َُٓس ك٤ٜخ ًًَ طؼخ٠ُ هللا ألٕ حالْٓ رٌٜح حَُِٓ ٍٓٞ ٤ٔٓض 

 .ٝحُظـخٍ حُٜٞحٕ ٓغ ٝٛئالء ٝحإلًَحّ، حإلؿالٍ ٓغ ثيأٝال حُ٘خٍ، أَٛ ٖٓ

 َأكٔي حإلٓخّ ٍٝحٙ ٓخ: حُٔؼخ٢ٗ كؼَ ك٢ ٍٝى ٝٓٔخ حُٔؼخ٢ٗ، ٖٓ ح٣ٌَُٔش حٍُٔٞس ٌٛٙ: حٍُٔٞس كؼ 

 حُظٍٞحس ٌٓخٕ أُػط٤ض) هخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حُ٘ز٢ إٔ ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ حألٓوغ رٖ ٝحػِش ػٖ ٝؿ٤َٙ،

زغ، ّٔ رٍٞ ٌٓخٕ ٝأُػط٤ض حُ ِّ لّظَ ٝكُّؼِض حُٔؼخ٢ٗ، حإلٗـ٤َ ٌٓخٕ ٝأُػط٤ش حُٔج٤ٖ، حُ ُٔ  (.رخُ

 ٤ٌٓش ٍٓٞس. 

 ٍٍُِٞٔٞس حَُث٤ْ حُٔلٍٞ ٢ٛ طٌٕٞ ُظٌخى كظ٠ رخإلٜٓخد( حُظٞك٤ي ػو٤يس) ػٖ طليػض: حٍُٔٞس ٓل 

 .طخُق ػَٔ ًَ ٝأطَ ح٤ُِٔٔش حُؼو٤يس ٝأٓخّ حإل٣ٔخٕ، ٍأّ ألٜٗخ ح٣ٌَُٔش،

  

 :ٚخبرّخ ِب لجٍٙبإٌّبعجخ ث١ٓ افززبح١خ اٌغٛسح 

 كٌؤٗٚ" هللا ٖٓ حٌُظخد ط٣َِ٘" حَُِٓ أٍٝ ك٢ هخٍ ػْ" ُِؼخ٤ُٖٔ ًًَ اال ٛٞ إ( "ص) آهَ ك٢ ٓزلخٗٚ هخٍ   

 .حُٞحكيس ًخ٣٥ش ح٣٥ظخٕ الُظؤٓض حُزِٔٔش أٓوطض ُٞ أٗٚ رل٤غ شي٣ي، طالإّ ٌٝٛح. ط٣َِ٘ حًٌَُ ٌٛح: ه٤َ

 ٝحُشًَخء، حألٗيحى ٝحطوخًْٛ ٝػ٘خىْٛ، حُٔش٤ًَٖ ًًَ ػ٠ِ( ص) ٍٓٞس ر٤٘ض ُٔخ:  -هللا ٍكٔٚ– حُزوخػ٢ ٣وٍٞ

 .طويّ ٖٓ كخٍ ٗو٤غ ٛٞ ح١ٌُ رخإلهالص حألَٓ ٖٓ حَُِٓ ٍٓٞس رٚ حكظظلض ٓخ ًُي ٗخٓذ

 

 ث١ٓ ِضّْٛ اٌغٛسح ِٚضّْٛ ِب لجٍٙب:إٌّبعجخ 

 ٓخ ٜٓ٘خ ػي٣يس ٓٞحػغ ك٢ ًُٝي( ص) هزِٜخ حُظ٢ ٝحٍُٔٞس حَُِٓ ٍٓٞس ٓؼٕٔٞ ر٤ٖ حٍطزخؽ ٛ٘خى 

٢ِ٣: 

 ح٣٥خص حَُِٓ ٍٓٞس ٝك٢( 7 ا٠ُ ٘) ح٣٥خص( ص) ٍٓٞس كل٢ حُٞكيح٤ٗش، ُؼو٤يس ٓ٘خهشش حٍُٔٞط٤ٖ ك٢ 

(ٖ ٝ ٗ) 

 حَُِٓ ٍٓٞس ٝك٢( ٗ٘ ا٠ُ 9ٗ) ح٣٥خص( ص) ٍٓٞس كل٢ حُٔظو٤ٖ، ؿِحء ػٖ كي٣غ حٍُٔٞط٤ٖ ك٢ 

 (.7ٗ ٝ 7ٖ) ح٣٥خص

 حَُِٓ ٍٓٞس ٝك٢( ٔٙ ا٠ُ ٘٘) ح٣٥خص( ص) ٍٓٞس كل٢ حُٔـ٤َٖٓ، ٓظ٤َ ػٖ كي٣غ حٍُٔٞط٤ٖ ك٢ 

 (.7ٕ ٝ 7ٔ) ح٣٥خص

 طيٍ ك٢ ًًَٝ آىّ، هِن هظش( ص) آهَ ك٢ طؼخ٠ُ هللا ًًَ: ح٤ُٔٞؽ٢ ٣وٍٞ حٍُٔٞط٤ٖ ر٤ٖ حُٔ٘خٓزش ٝك٢

 حُظ٢ حٍُٔٞس ك٢ حًٌٍُٔٞ آىّ روِن ٓظظالا  حُٔؼخى، ا٠ُ حُٔزيأ ٖٓ حُوِن ٝأكٞحٍ ُٝؿٚ، هِن هظش حَُِٓ

  .هزِٜخ
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 سورة الــــــزمــــر

 ِحبٚس اٌغٛسح:
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 (: ٕٔ( ئٌٝ ا٠٢خ )  ٔألٚي ِٓ ا٠٢خ )اٌّمطع ا

 اٌزفغ١ش اٌّٛضٛعٟ ٌٍّمطع:

 .ُٔٞحٙ طٌٕٞ ال ٝحُؼزخىس هللا ط٣َِ٘ حُوَإٓ( ٗ – ٔ) ح٣٥خص

 ش٣َي ُٚ ٣ٌٕٞ إٔ ٗلض حُظ٢ حُظلخص ٌٛٙ ٓزلخٗٚ أػزض ُٔخ. ٝحألٗلْ ح٥كخم ك٢ هللا آ٣خص ٖٓ( 7 – ٘) ح٣٥خص

 ".ٝحألٍع حُٔٔخٝحص هِن" روُٞٚ ػ٤ِٜخ ىٍ حُٔطِن، حٌُٔخٍ ُٚ ٝأػزظض ُٝي، أٝ

 ٛ٘خ أطزؼٚ ٝحُشخًَ، حٌُخكَ حُٔخروش ح٣٥خص ك٢ ٓزلخٗٚ ًًَ ُٔخ. ٝحٌُخكَ حُٔئٖٓ ر٤ٖ ٓوخٍٗش( 9 – 8) ح٣٥خص

 .ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُٔوخٍٗش أكٞحُٜٔخ رؼغ رظلظ٤َ

 .حألط٘خّ ُؼزيس ٝٝػ٤ي ُِٔئ٤ٖ٘ٓ اٍشخى( ٕٓ – ٓٔ) ح٣٥خص

 أل٢ُٝ حُؼظ٤ٔش حَُؿزش طٞؿذ رظلخص ح٥هَس طؼخ٠ُ هللا ٝطق ُٔخ. ٝهيٍطٚ هللا ٝكيح٤ٗش ىالثَ ٖٓ( ٕٔ) ح٣٥ش

 .ػٜ٘خ حُ٘لَس حشظيحى طٞؿذ رظلش حُي٤ٗخ ٝطق ك٤ٜخ حألُزخد

 

 :اٌز١ّٙذ

لٔيهلل ٝحُظالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ُٝىٗخ ػِٔخ ٝٛيٟ حُ  رْٔ هللا

 ٝطو٠..

 ..حُـخ٣ٍخص حُلٔ٘خص ٝحٍُه٘خ، أٗض اال ٣ؼِٜٔخ ال ٣ََٓس ٝر٤٘ي ر٤٘٘خ ٝحؿؼَ حَُٔحثَ أػٔخٍ حٍُه٘خ حُِْٜ ٝ

 .ٝؿْ ٝحٛظْ طيٍٙ ػخم اًح طٌل٤ٚ ٝال حإلٗٔخٕ طٔغ ال طظزق ًٝزَٛخ ٓؼظٜخ ػ٠ِ حُل٤خس ٌٛٙ إ

 ح١ٌُ حإل٣ٔخٕ ػ٘يْٛ ٤ُْ ألٗٚ ًُي ٣لؼِٕٞ ْٝٛ، ٛٔخ حُل٤خس طظزق رَ ػ٘يٙ ه٤ٔش أٝ ٓؼ٠٘ أ١ ُِل٤خس ٣ؼي ُْٝ

 .ٗلٔٚ حإلٗٔخٕ ُوظَ ا٣ٔخٕ رو٤ش ُٝٞال ُِظزَ ٣يكؼْٜ ح١ٌُ حإل٣ٔخٕ ػ٘يْٛ ٤ُْٝ، ًُي ػٖ ٣َىػْٜ

 ( ٍرٚ ٖٓ ٍٗٞ ػ٠ِ كٜٞ ُإلٓالّ طيٍٙ هللا شَف أكٖٔ: )طؼخ٠ُ هخٍ

 . طخكزٚ طيٍ حٗشَحف ٣ٌٕٞ ٣ُٝخىطٚ ٝهٞطٚ ًٔخُٚ كٔذ ٝػ٠ِ حُظٞك٤ي حُظيٍ حٗشَحف أٓزخد أػظْ ٖٝٓ

 ط٠ِ هخٍ حُوِذ ٣ٝلَف ٣ٝٞٓؼٚ حُظيٍ ٣شَف كبٗٚ حإل٣ٔخٕ ٍٗٞ ٝٛٞ حُؼزي هِذ ك٢ هللا ٣وٌكٚ ح١ٌُ حٍُ٘ٞ ٜٝٓ٘خ

 هللا؟ ٍٍٓٞ ٣خ ًُي ػالٓش ٝٓخ: هخُٞح. ٝحٗشَف حٗلٔق حُوِذ حٍُ٘ٞ ىهَ اًح: ) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا

 ٝحُز٤ٜو٢ حُلخًْ ٍٝحٙ(ُِٗٝٚ هزَ ُِٔٞص ٝحالٓظؼيحى، حُـٍَٝ ىحٍ ػٖ ٝحُظـخك٢، حُوِٞى ىحٍ ا٠ُ حإلٗخرش: هخٍ

 .حُشؼذ ك٢
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 سورة الــــــزمــــر

 ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حٍَُٓٞ ػٖ حٍُٔٞٝع ُِؼِْ رَ ػِْ ٌَُ ٌٛح ٤ُْٝ، ٝحطٔغ طيٍٙ حٗشَف حُؼزي ػِْ حطٔغ ًِٝٔخ

 .ػ٤شخ ٝأؽ٤زْٜ، أهالهخ ٝأكْٜٔ٘، هِٞرخ ٝأٝٓؼْٜ طيٍح حُ٘خّ أشَف كؤِٛٚ، حُ٘خكغ حُؼِْ ٝٛٞ ِْٝٓ

 ًخٕ ٝأشي أهٟٞ حُٔلزش ًخٗض ًِٝٔخ حُوِذ ٝٗؼ٤ْ حُ٘لْ ٝؽ٤ذ حُظيٍ حٗشَحف ك٢ ػـ٤ذ طؤػ٤َ هللا ُٝٔلزش

 .ٝأشَف أكٔق حُظيٍ

 . هِزخ ٝأٗؼْٜٔ، ٗلٔخ ٝأؽ٤زْٜ طيٍح حُ٘خّ أشَف حُٔلٖٔ ح٣ٌَُْ كبٕ ٝٗلؼْٜ حُوِن ا٠ُ حإلكٔخٕ

 .حُِٔخٕ طيٝم حُوِذ ٓؤّٞ ًَ: هخٍ، أكؼَ حُ٘خّ أ١ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍَُٓٞ ه٤َ

 ؟ حُوِذ ٓؤّٞ كٔخ ٗؼَكٚ حُِٔخٕ طيٝم: هخُٞح

 (.كٔي ٝال ؿَ ٝال رـ٢ ٝال ك٤ٚ اػْ ال حُظو٢ حُ٘و٢ ٛٞ: هخٍ

 .ٝطًَ٘خٙ ٝأِٛٔ٘خٙ ػ٘ٚ ؿلِ٘خ ح١ٌُ حُٔالف ًُي حُٔئٖٓ ٓالف ٝحُيػخء

 . ك٤ٚ حُزًَش ٣َُٝه٘خ أػطخٗخ رٔخ ٣و٘ؼ٘خ ٝإٔ ٝح٤ٌُٔ٘ش حُطٔؤ٤ٗ٘ش ٣َُه٘خ ٝإٔ طيٍٝٗخ ٣شَف إٔ حُؼظ٤ْ هللا ٗٔؤٍ

 .طيحٍٓ٘خ ك٢ هللا ربًٕ ح٤ُّٞ ٓ٘ظيحٍٜٓخ ح٣٥ش ٌٛٙ

 

 :فٛائذ ٚأعئٍخ رذثش٠خ

( َُ ٣ِِ ْ٘ ٌِظَخدِ  طَ ُْ َٖ  ح ِِ  هللَاِ  ِٓ ٣ِِ َُْؼ ِْ  ح ٤ٌِ َُْل َُْ٘خ اَِٗخ(  ٔ)  ح َِ ْٗ ٌِظَخدَ  ا٤َُِْيَ  أَ ُْ َُْلن   ح خ هللَاَ  كَخْػزُيِ  رِخ ْوِِظا ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣ ِ  أاَل(  ٕ)  حُي   هلِلَ

 ُٖ ٣ َُْوخُِضُ  حُي  َٖ  ح ٣ ٌِ حَُ ٝح َٝ ٌُ ْٖ  حطََو ِٓ  ِٚ ٤َُِخءَ  ُىِٝٗ ْٝ خ أَ َٓ  ْْ رَُٞٗخ ااِل َْٗؼزُُيُٛ  َ ُْل٠َ هللَاِ  ٠اَُِ  ٤ُُِوَ ُُ  َٕ ُْ  هللَاَ  اِ ٌُ ْْ  ٣َْل خ ك٢ِ ر٤ََُْٜ٘ َٓ  ْْ ُٛ 

 ِٚ َٕ  ك٤ِ َٕ  ٣َْوظَِِلُٞ ِْٜي١ ال هللَاَ  اِ َ٣  ْٖ َٓ  َٞ ًِد   ُٛ خ ًَ   ٍ لَخ ًَ  (ٖ  . ) 

 حُوَإٓ ػظٔش. 

 ح١ٌُ: أ١ حُل٤ٌْ، حُؼ٣ِِ هللّا  ٖٓ ٍِٗ ٝأٗٚ ٓ٘ٚ، ٍِٝٗ رٚ طٌِْ ٖٓ ٝؿالٍ حُوَإٓ، ػظٔش ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

 ٝحُلٌٔش ش٢ء، ًَ ُٚ ًٍٝ ٓوِٞم، ًَ رٜخ هَٜ حُظ٢ ٝحُؼِس ًٝٔخُٚ، ُؼظٔظٚ ًُٝي ُِوِن، حأل٤ُٛٞش ٝطلٚ

 . ٝأَٓٙ هِوٚ ك٢

 حٌُظذ؟ أشَف حُوَإٓ ًخٕ ُٔخًح 

 ٛٞ طؼخ٠ُ هللّا  إٔ كٌٔخ حُٔٞطٞف، ٣ظزغ ٝحُٞطق ُِٔظٌِْ، ٝطق ٝحٌُالّ ٝطلٚ، ٌٛح ٖٓٔ ٗخٍُ كخُوَإٓ   

 ٝطق ك٢ ًخف ٝكيٙ كٌٜح ُٚ، ٓؼ٤َ ال ٝؿٚ ًَ ٖٓ ًخَٓ ًالٓٚ كٌٌُي ُٚ، ٓؼ٤َ ال ح١ٌُ ٝؿٚ، ًَ ٖٓ حٌُخَٓ

 . َٓطزظٚ ػ٠ِ ىحٍ حُوَإٓ،

 حُوِن أشَف ٛٞ ح١ٌُ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ ٓلٔي ٝٛٞ ػ٤ِٚ، ٍِٗ رٖٔ ٌُٔخُٚ ر٤خٗخ ُحى - ٌٛح ٓغ - ٌُٝ٘ٚ   

 حُظِٔخص ٖٓ حُوِن إلهَحؽ ك٤ٚ، ٣َٓش ال ح١ٌُ رخُلن كٍِ٘ حُلن، ٝٛٞ رٚ، ٍِٗ ٝرٔخ حٌُظذ، أشَف أٗٚ كؼِْ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 أٗٞحع أػظْ كٜٞ ػ٤ِٚ ىٍ ٓخ كٌَ حُؼخىُش، ٝأكٌخٓٚ حُظخىهش، أهزخٍٙ ك٢ حُلن ػ٠ِ ٓشظٔال ٍِٝٗ حٍُ٘ٞ، ا٠ُ

 . حُؼالٍ اال حُلن رؼي ٝٓخ حُؼ٤ِٔش، حُٔطخُذ ؿ٤ٔغ ٖٓ حُلن،

 حُؼظ٤ٔش؟ حُ٘ؼٔش ٌٛٙ ػ٠ِ هللا شٌَ ٣ٌٕٞ ٤ًق 

 ٝؿَِض، حُ٘ؼٔش، ك٤ٚ ػظٔض حُوِن، أشَف ػ٠ِ حُوِن، ُٜيح٣ش حُلن ػ٠ِ ٓشظٔال حُلن، ٖٓ ٗخُال ًخٕ ُٝٔخ   

خ هللَاَ  كَخْػزُيِ : ) هخٍ كٌِٜح هلّل، حُي٣ٖ ربهالص ًُٝي رشٌَٛخ، حُو٤خّ ٝٝؿذ ْوِِظا ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣  طؼخ٠ُ هلّل  أهِض: أ١(  حُي 

 رٜخ، ٝكيٙ هللّا  طلَى رؤٕ ٝحإلكٔخٕ، ٝحإل٣ٔخٕ حإلٓالّ: حُزخؽ٘ش ٝحُشَحثغ حُظخَٛس حُشَحثغ ٖٓ ى٣٘ي، ؿ٤ٔغ

 . حُٔوخطي ٖٓ ًُي ؿ٤َ ال ٝؿٜٚ، رٚ ٝطوظي

 حُوخُض؟ حُي٣ٖ طلش ٓخ 

ِ  أاَل)     ُٖ  هلِلَ ٣ َُْوخُِضُ  حُي   حُظلؼَ ُٝٚ ًِٚ، حٌُٔخٍ ُٚ أٗٚ ًٔخ طؼخ٠ُ أٗٚ ٝر٤خٕ رخإلهالص، ُألَٓ طو٣ََ ٌٛح(  ح

 حٍطؼخٙ ح١ٌُ حُي٣ٖ كٜٞ حُشٞحثذ، ؿ٤ٔغ ٖٓ حُظخك٢ حُوخُض حُي٣ٖ ُٚ كٌٌُي حُٞؿٞٙ، ؿ٤ٔغ ٖٓ ػزخىٙ ػ٠ِ

 ك٢ ا٤ُٚ ُٝإلٗخرش ٍٝؿخثٚ، ٝهٞكٚ كزٚ ك٢ هلّل  ُِظؤُٚ ٓظؼٖٔ ألٗٚ رٚ، ٝأَْٓٛ هِوٚ ُظلٞس ٝحٍطؼخٙ ُ٘لٔٚ،

 . ػزخىٙ ٓطخُذ طلظ٤َ ك٢ ا٤ُٚ ٝحإلٗخرش ػزٞى٣ظٚ،

 ٓ٘ٚ، ر١َء هللّا  كبٕ. حُؼزخىس ٖٓ ش٢ء ك٢ رٚ حُشَى ىٕٝ ٣ٝطَٜٛخ، ٤ًِ٣ٜٝخ حُوِٞد ٣ظِق ح١ٌُ ًُٝي   

ْشن   ٝح٥هَس، ٝحُي٤ٗخ ٝحألٍٝحف ُِوِٞد ٓلٔي ٝٛٞ حُشَى، ػٖ حُشًَخء أؿ٠٘ كٜٞ ش٢ء، ك٤ٚ هللّ  ٤ُْٝ ُٓ 

  رٚ أشَى ٖٓ رٌّ ٝأهزَ. رٚ حُشَى ػٖ ٠ٜٗ ٝحإلهالص، رخُظٞك٤ي أَٓ ُٔخ كٌُِي حُشوخء، ؿخ٣ش ُِ٘لّٞ

 حُشًَخء؟ حطوخً ك٢ حُٔش٤ًَٖ شزٜش ٓخ  

    ( َٖ ٣ ٌِ حَُ ٝح َٝ ٌُ ْٖ  حطََو ِٓ  ِٚ ٤َُِخءَ  ُىِٝٗ ْٝ خ: ) ٝهخث٤ِٖ أٗلْٜٔ ػٖ ٓؼظ٣ٌٍٖ ٝىػخثْٜ، رؼزخىطْٜ ٣ظُْٜٞٞٗ: أ١(  أَ َٓ 

 ْْ رَُٞٗخ ااِل َْٗؼزُُيُٛ  َ ُْل٠َ هللَاِ  ا٠َُِ ٤ُُِوَ  ٝال طوِن، ال أٜٗخ، ٗؼِْ ك٘لٖ ٝاال ػ٘يٙ، ُ٘خ ٝطشلغ هلّل، كٞحثـ٘خ ُظَكغ: أ١(  ُُ

 . ش٤جخ حألَٓ ٖٓ طِٔي ٝال طَُم،

 ٝهخٓٞح حُشَى، ٝٛٞ حُٔلَٓخص، أػظْ ػ٠ِ ٝطـَأٝح حإلهالص، ٖٓ رٚ هللّا  أَٓ ٓخ طًَٞح هي كٜئالء،: أ١   

 ال أٗٚ ًٔخ حُِٔٞى إٔ حُٔو٤ْ، ٍٝأ٣ْٜ حُلخٓيس رؼوُْٜٞ ُٝػٔٞح رخُِٔٞى، حُؼظ٤ْ، حُِٔي ش٢ء، ًٔؼِٚ ٤ُْ ح١ٌُ

 ُْٜ ٣ٜٝٔيٕٝ ػ٤ِْٜ، ٣ٝٔظؼطلْٜٞٗ ٍػخ٣خْٛ، كٞحثؾ ا٤ُْٜ ٣َكؼٕٞ ٍُٝٝحء ٝشلؼخء، رٞؿٜخء، اال ا٤ُْٜ ٣ٞطَ

 . ًٌُي طؼخ٠ُ هللّا  إٔ ًُي، ك٢ حألَٓ

 َٛ ْٜٓطل٤ق؟ ٌٛح ه٤خ 

 ػوال حُؼظ٤ْ، حُلَم ػزٞص ٓغ ٝحُٔوِٞم، حُوخُن ر٤ٖ حُظ٣ٞٔش ٣ظؼٖٔ ٝٛٞ حأله٤ٔش، أكٔي ٖٓ حُو٤خّ ٌٝٛح   

 .ٝكطَس ٝٗوال

  شزٜظْٜ؟ ػ٠ِهللا  ٍى٤ًق 

 ٣ؼِْٜٔ ٖٓ ك٤لظخؽ. أكٞحُْٜ ٣ؼِٕٔٞ ال ألْٜٗ ٍػخ٣خْٛ، ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ ُِٞٓخؽش حكظخؿٞح اٗٔخ حُِٔٞى، كبٕ   

  ُْٜ ٣ٝٔظَكٔٚ  ػ٤ِٚ ٣ؼطلْٜ ٖٓ ك٤لظخؽ حُلخؿش، ُظخكذ ٍكٔش هِٞرْٜ ك٢ ٣ٌٕٞ ال ٍٝرٔخ رؤكٞحُْٜ،

36



 

7 
 

 سورة الــــــزمــــر

 ٝٓيحٍحس ُْٜ، َٓحػخس ُْٜ، طٞٓطٞح ٖٓ كٞحثؾ ك٤وؼٕٞ ْٜٓ٘، ٣ٝوخكٕٞ ٝحٍُُٞحء، حُشلؼخء ا٠ُ ٣ٝلظخؿٕٞ

 . حُلوَ ٖٓ ٣وشٕٞ ُٔخ ٣ٔ٘ؼٕٞ هي كوَحء، أ٣ؼخ ْٝٛ ُوٞحؽَْٛ،

 ٍػ٤ظٚ رؤكٞحٍ ٣وزَٙ ٖٓ ٣لظخؽ ال ح١ٌُ ٝرٞحؽٜ٘خ، حألٍٓٞ رظٞحَٛ ػِٔٚ أكخؽ ح١ٌُ كٜٞ طؼخ٠ُ، حَُد ٝأٓخ   

 ٛٞ رَ ُؼزخىٙ، ٍحكٔخ ٣ـؼِٚ هِوٚ ٖٓ أكي ا٠ُ ٣لظخؽ ال حألؿٞى٣ٖ، ٝأؿٞى حَُحك٤ٖٔ، أٍكْ طؼخ٠ُ ٝٛٞ ٝػزخىٙ،

 ٖٓ ٣َ٣ي ٝٛٞ ٍكٔظٚ، رٜخ ٣٘خُٕٞ حُظ٢ حألٓزخد ا٠ُ ٣ٝيػْٞٛ ٣لؼْٜ ح١ٌُ ٝٛٞ ٝٝحُي٣ْٜ، أٗلْٜٔ ٖٓ رْٜ أٍكْ

 أُْٜٝ ٖٓ حُوِن حؿظٔغ ُٞ ح١ٌُ حُٔطِن، حُظخّ حُـ٠٘ ُٚ ح١ٌُ حُـ٢٘، ٝٛٞ ألٗلْٜٔ، ٣َ٣يٝٗٚ ال ٓخ ٓظخُلْٜ

 ٓٔخ ٣٘وظٞح ُْٝ ش٤جخ، ؿ٘خٙ ٖٓ ٣٘وظٞح ُْ ٝط٠٘ٔ، ٓؤٍ ٓخ ْٜٓ٘ ًال كؤػط٠ كٔؤُٞٙ، ٝحكي طؼ٤ي ك٢ ٝآهَْٛ

 . حُٔو٤ؾ ك٤ٚ ؿْٔ اًح حُزلَ ٣٘وض ًٔخ اال ػ٘يٙ،

 حُٔش٤ًَٖ ؿَٜ ٣ؼِْ حُلَٝم كزٌٜٙ. ًِٜخ حُشلخػش ُٝٚ ربًٗٚ، اال أكي ْٜٓ٘ ٣شلغ كال ٣وخكٞٗٚ، حُشلؼخء ٝؿ٤ٔغ   

 . ػ٤ِٚ ؿَحءطْٜ ٝشيس حُؼظ٤ْ، ٝٓلْٜٜ رٚ،

 حُشَى؟ هللا ٣ـلَ ال ُٔخًح 

 كخًٔخ هخٍ ٌُٜٝح طؼخ٠ُ، هللّا  ك٢ حُويف ٣ظؼٖٔ ألٗٚ طؼخ٠ُ، هللّا  ٣ـلَٙ ال حُشَى ًٕٞ ك٢ حُلٌٔش أ٣ؼخ ٣ٝؼِْ   

َٕ :) -ُِٔش٤ًَٖ حُظٜي٣ي ػٔ٘ٚ ٝك٢ ٝحُٔش٤ًَٖ، حُٔوِظ٤ٖ حُل٣َو٤ٖ، ر٤ٖ ُْ  هللَاَ  اِ ٌُ ْْ  ٣َْل خ ك٢ِ ر٤ََُْٜ٘ َٓ  ْْ ُٛ  ِٚ  ك٤ِ

 َٕ  (  ٣َْوظَِِلُٞ

 ٝٓؤٝحٙ حُـ٘ش، ػ٤ِٚ هللّا  كَّ كوي رخهلّل  ٣شَى ٖٝٓ حُ٘ؼ٤ْ، ؿ٘خص ك٢ حُٔوِظ٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ إٔ كٌٔٚ إٔ ػِْ ٝهي   

 . حُ٘خٍ

 ٖٓ ؟ ُِٜيح٣ش ٣ٞكن ال ح١ٌُ 

    ( َٕ ِْٜي١ ال هللَاَ  اِ ْٖ )  حُٔٔظو٤ْ حُظَحؽ ا٠ُ ُِٜيح٣ش ٣ٞكن ال: أ١(  ٣َ َٓ  َٞ ًِد   ُٛ خ ًَ   ٍ لَخ  أٝ حٌٌُد ٝطلٚ: أ١(  ًَ

 رٜخ ٣ٌٝلَ ك٤ـليٛخ ح٣٥خص، هللّا  ٣َ٣ٝٚ رٚ، حطظق ٓخ ػ٘ٚ ٣ٍِٝ ٝال ٝح٣٥خص، حُٔٞحػع طؤط٤ٚ رل٤غ حٌُلَ،

  ٣ئٖٓ؟ ال كٜٞ هِزٚ، ػ٠ِ هللّا  ؽزغ رؤٕ ٝػٞهذ حُزخد، ٗلٔٚ ػ٠ِ ٓي ٝهي حُٜيٟ ُٚ أ٠َٗ كٌٜح ٣ٌٌٝد،

 ( ْٞ حىَ  َُ ٍَ ْٕ  هللَاُ  أَ ٌَ  أَ ح ٣َظَِو َُيا خ الْططَل٠َ َٝ َٔ خ ٣َْوُِنُ  ِٓ ْزَلخَُٗٚ  ٣ََشخءُ  َٓ ُٓ  َٞ حِكيُ  هللَاُ  ُٛ َٞ ُْ ٍُ  ح ُْوََٜخ  ( .  ٗ)  ح

ْٞ : ) أ١    حىَ  َُ ٍَ ْٕ  هللَاُ  أَ ٌَ  أَ ح ٣َظَِو َُيا خ الْططَل٠َ. ) حُوِن ٓلٜخء ٖٓ ُػٔٚ، ٖٓ ًُي ُػْ ًٔخ(  َٝ َٔ خ ٣َْوُِنُ  ِٓ  ٣ََشخءُ  َٓ

 كخؿش ٣ٌٖ ُْٝ حُُٞي، رُِٔ٘ش ٝؿؼِٚ ُ٘لٔٚ، ٝحهظظٚ حططلخءٙ، ٣شخء حُظ٢ ٓوِٞهخطٚ رؼغ الططل٠: أ١( 

ْزَلخَُٗٚ . ) حُظخكزش حطوخً ا٠ُ  . حُِٔليٕٝ ا٤ُٚ ٗٔزٚ أٝ حٌُخكَٕٝ، رٚ ظ٘ٚ ػٔخ(  ُٓ

 ؟(حُوٜخٍ حُٞحكي) هُٞٚ ىالُش ٓخ  

    ( َٞ حِكيُ  هللَاُ  ُٛ َٞ ُْ ٍُ  ح ُْوََٜخ  ش٢ء ك٢ ُٚ شز٤ٚ كال أكؼخُٚ، ٝك٢ طلخطٚ، ٝك٢ أٓٔخثٚ، ٝك٢ ًحطٚ، ك٢ حُٞحكي: أ١(  ح

 . ٓ٘ٚ ٝؿِء رؼؼٚ، ألٗٚ ٝكيطٚ، ك٢ ُٚ شز٤ٜخ ٣ٌٕٞ إٔ الهظؼ٠ ُٝي، ُٚ ًخٕ كِٞ ٓٔخػَ، ٝال ًُي، ٖٓ
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. ٓ٘ٚ ٝٓ٘خٓزش أر٤ٚ ػ٠ِ اىالٍ ُٚ ٌُٝخٕ ٓوٍٜٞح، ٣ٌٖ ُْ ُٝي ُٚ ًخٕ كِٞ ٝحُٔل٢ِ، حُؼ١ِٞ حُؼخُْ ُـ٤ٔغ حُوٜخٍ   

 ُٚ حُشًَش ٣٘ل٢ ًُٝي ٝحكيح، اال ٣ٌٕٞ ال ٝحُوٜخٍ هٜخٍح، اال ٣ٌٕٞ ال كخُٞحكي ٓظالُٓخٕ، ٝهَٜٙ طؼخ٠ُ ٝٝكيطٚ

 . ٝؿٚ ًَ ٖٓ

 ( َحصِ  َهَِن َٝ خ َٔ َٔ عَ  حُ ٍْ حألَ َُْلن   َٝ ٍُ  رِخ  ٞ ٌَ ُ٣  ََ ٍِ  َػ٠َِ ح٤َُِْ ٍُ  حََُٜ٘خ  ٞ ٌَ ُ٣ َٝ  ٍَ َِ  َػ٠َِ حََُٜ٘خ ََ  ح٤َُِْ َو َٓ َٝ  َْ ْٔ  حَُش

 ََ َٔ ُْوَ ح َٝ   َ ًُ ١َِ ـْ َ٣   َ ّٔا٠ ألََؿ َٔ َٞ  أاَل ُٓ ُٛ  ُِ ٣ِِ َُْؼ ٍُ  ح لَخ ـَ ُْ  ( .  ٘)  ح

حصِ  َهَِنَ )  أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ    َٝ خ َٔ َٔ عَ  حُ ٍْ حأل  ٣ٝؼ٤زْٜ ٣ٜٝ٘خْٛ، حُؼزخى ٤ُٝؤَٓ ٝحُٔظِلش، رخُلٌٔش: أ١(  َٝ

ٍُ . ) ٣ٝؼخهزْٜ  ٞ ٌَ ُ٣  ََ ٍِ  َػ٠َِ ح٤َُِْ ٍُ  حََُٜ٘خ  ٞ ٌَ ُ٣ َٝ  ٍَ َِ  َػ٠َِ حََُٜ٘خ  ٓلِٚ، ٣ٝلِٚ ح٥هَ، ػ٠ِ ٜٓ٘ٔخ ًال ٣يهَ: أ١(  ح٤َُِْ

ََ . ) ِٓطخٗٚ ػٖ ح٥هَ حٗؼٍِ أكيٛٔخ أط٠ اًح رَ ٌٝٛح، ٌٛح ٣ـظٔغ كال َو َٓ َٝ  َْ ْٔ ََ  حَُش َٔ ُْوَ ح  ٓ٘ظْ، رظٔو٤َ(  َٝ

َ  . ) ٓوٖ٘ ٤َٓٝ ١َِ)  ٝحُؤَ حُشْٔ ٖٓ(  ًُ ـْ َ  )  طؼخ٠ُ طٔو٤َٙ ػٖ ٓظؤػَح(  ٣َ ّٔا٠ ألَؿ َٔ  ٌٛٙ حٗوؼخء ٝٛٞ(  ُٓ

 حُـ٘ش حُوَحٍ، ىحٍ ك٢ ٤ُٔظوَٝح ؿي٣يس ٗشؤس حُوِن ٣ٝ٘شت ٝهَٔٛخ، ٝشٜٔٔخ آالطٜخ هللاّ  ك٤وَد ٝهَحرٜخ، حُيحٍ

 . حُ٘خٍ أٝ

َٞ  أاَل)  ُٛ  ُِ ٣ِِ َُْؼ  ٌٛٙ أٝؿي ػِطٚ ٖٓ ح١ٌُ ش٢ء، ػ٤ِٚ ٣ٔظؼظ٢ ال ح١ٌُ ش٢ء، ٌَُ حُوخَٛ ٣ـخُذ، ال ح١ٌُ(  ح

ٍُ . ) رؤَٓٙ طـ١َ ٝٓوَٛخ حُؼظ٤ٔش، حُٔوِٞهخص لَخ ـَ ُْ اِٗ ٢: طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، حُظٞحر٤ٖ ػزخىٙ ٌُٗٞد(  ح َٝ 

  ٍ لَخ ـَ َُ  ْٖ َٔ َٖ  طَخدَ  ُِ َٓ آ َٝ  ََ ِٔ َػ خ َٝ َْ  َطخُِلا ْٛظََيٟ ػُ  طخد ػْ حُؼظ٤ٔش، آ٣خطٚ ٖٓ ٍأٟ ٓخ رؼي رٚ أشَى ُٖٔ حُـلخٍ ح

 .ٝأٗخد

 (ٌْٝحكيس ٗلْ ٖٓ هِو)..ٖ٢ٛ؟ ٓخ. ٝهيٍطٚ ػِطٚ ػ٠ِ طيٍ أٍٓٞ ح٣٥خص ٌٛٙ ك٢ هللا ر٤ 

ْْ  }  إٔ ػِطٚ ٖٝٓ    ٌُ ْٖ  َهَِوَ ِٓ   ْ حِكَيس   َْٗل َْ  }  حألٍع، أٗلخء ك٢ ٝحٗظشخًٍْ، ًؼَطٌْ ػ٠ِ  { َٝ ََ  ػُ َْٜ٘خ َؿَؼ ِٓ 

َؿَٜخ ْٝ ٍَ  }   . حُ٘ؼٔش رٌُي ٝطظْ ا٤ُٚ، ٝطٌٖٔ ا٤ُٜخ ٤ٌُٖٔ ًُٝي  { َُ َِ ْٗ أَ َٝ  ْْ ٌُ َُ  َٖ ِٓ  ِّ َْٗؼخ  ٓ٘ٚ، ٗخٍُ رويٍ هِوٜخ  : أ١  { حأْلَ

خ٤َِٗشَ  }   . رٌْ ٍكٔش َٔ حؽ   ػَ َٝ ُْ
 حُٔؼِ ٖٝٓ حػ٤ٖ٘ حُؼؤٕ ٖٓ أُٝحؽ ػٔخ٤ٗش }  حألٗؼخّ ٍٓٞس ك٢ ًًَٛخ حُظ٢ ٢ٛٝ  { أَ

   { حػ٤ٖ٘ حُزوَ ٖٝٓ حػ٤ٖ٘ حإلرَ ٖٝٓ }   { حػ٤ٖ٘

 رخًٌَُ؟ حألٗؼخّ طوظ٤ض ٖٓ حُلٌٔش ٓخ  

 ُٝشَكٜخ، ٓظخُلٜخ، ٝػّٔٞ ٗلؼٜخ، ٌُؼَس ؿ٤َٛخ، حُزٜخثْ ٖٓ ػزخىٙ ُٔظخُق أٍِٗ أٗٚ ٓغ رخًٌَُ، ٝهظٜخ   

 ٝحهظظخطٜخ ك٤ٜخ، حًُِخس ٝٝؿٞد ٝحُؼو٤وش، ٝحُٜي١، ًخألػل٤ش ؿ٤َٛخ، ٣ظِق ال رؤش٤خء ٝالهظظخطٜخ

   . رخُي٣ش

 ٌٝٓخٜٗخ؟، حإلٗٔخٕ هِن ريح٣ش ٓخ 

ْْ  }   : كوخٍ هِو٘خ، حرظيحء ًًَ ٝأٓ٘خ، أر٤٘خ هِن ًًَ ُٝٔخ    ٌُ ِٕ  ك٢ِ ٣َْوُِوُ ْْ  رُطُٞ ٌُ َٜخطِ َٓ ِْواخ أُ ْٖ  َه ِْن   رَْؼيِ  ِٓ  ؽٍٞح  : أ١  { َه

 ك٢ِ }  حُؼ٤ن حٌُٔخٕ ًُي ك٢ ٍرخًْ هي ٝٛٞ ا٤ٌُْ، ط٘ظَ ػ٤ٖ ٝال طٌْٔٔ، ٓوِٞم ٣ي ال كخٍ ك٢ ٝأٗظْ ؽٍٞ، رؼي

خص   َٔ  .حُٔش٤ٔش ظِٔش ػْ حَُكْ، ظِٔش ػْ حُزطٖ، ظِٔش  { ػاََلع   ظُُِ
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 ٓ٘خ؟ هللا ٣ٔظلوٚ ح١ٌُ ٝٓخ(ٍرٌْ) ىالُش ٓخ 

    { ٌُْ ُِ  هللَاُ  }  ٝحُ٘ؼْ حألٗؼخّ ٌُْ ٝهِن ٝهِوٌْ ٝحُؤَ، حُشْٔ ٝٓوَ ٝحألٍع، حُٔٔخٝحص هِن ح١ٌُ  { ًَ

ٌُْ رُّ  كٜٞ ًُي، ك٢ ُٚ ش٣َي ال ٝطَر٤ظٚ هِوٚ ك٢ حُٞحكي أٗٚ كٌٔخ ٝىرًَْ، ٍرخًْ ح١ٌُ حُٔؼزٞى، حُٔؤُٞٙ  : أ١  { ٍَ

َٞ  ااَِل  اََُِٚ  اَل  }   : هخٍ ٌُٜٝح ُٚ، ش٣َي ال أ٤ُٛٞظٚ، ك٢ حُٞحكي َٕ  كَؤ٠ََٗ ُٛ كُٞ ََ  حٓظلوخهٚ رز٤خٕ حُز٤خٕ ٌٛح رؼي  { طُْظ

   . ش٢ء حألَٓ ٖٓ ُٜخ ٤ُْٝ ش٤جخ، طيرَ ال حُظ٢ حألٝػخٕ، ػزخىس ا٠ُ ٝكيٙ ُإلهالص طؼخ٠ُ

  {  ْٕ ٝح اِ َُ لُ ٌْ َٕ  طَ ِ ٌُْ َؿ٢ِ٘   هللَاَ  كَب ْ٘  { َػ

   . ػ٤ٌِْ ٝاكٔخٗٚ كؼِٚ ٓلغ ٌُْ ٤ٜٗٝٚ أَٓٙ ٌُٖٝ رطخػظٌْ، ٣٘ظلغ ال ًٔخ ًلًَْ، ٣ؼَٙ ال    

 حُشٌَ؟ ُ٘خ ٍػ٢ حٌُلَ؟ٝ ُ٘خ  ٣َػ٠ ال ٓخ حُلٌٔش ٖٓ إٔ هللا 

اَل  }   َػ٠ َٝ َْ ََ  ُِِؼزَخِىِٙ  ٣َ ْل ٌُ ُْ  هِوْٜ ٝألٗٚ رؼيٛخ، ٣ٔؼيٕٝ ال شوخٝس ٣شو٤ْٜ حٌُلَ إٔ ٝػِٔٚ رْٜ، اكٔخٗٚ ٌُٔخٍ  { ح

   . ألؿِٚ هِوْٜ ٓخ ٣يػٞح إٔ ٣َػ٠ كال حُوِن، ُٜخ هِن حُظ٢ حُـخ٣ش ك٢ٜ ُؼزخىطٚ،

 {  ْٕ اِ ٝح َٝ َُ ٌُ َػُٚ  }  ُٚ حُي٣ٖ ٝاهالص رظٞك٤يٙ، طؼخ٠ُ هلّل   { طَْش َْ َ٣ ٌُْ  ػ٤ٌِْ، ُإلكٔخٕ ٝٓلزظٚ رٌْ، َُكٔظٚ  { َُ

   . ألؿِٚ هِوٌْ ٓخ ُٝلؼٌِْ

اَل  }  ٝشَ ه٤َ ٖٓ ػِٔٚ، ُٚ ٌْٓ٘ أكي ًَ ًٌُي ٝطٞك٤يًْ، رؤػٔخٌُْ ٣٘ظلغ ٝال رشًٌَْ ٣ظؼٍَ ال أٗٚ ًٝٔخ    َٝ 

 ٍُ ِِ س   طَ ٍَ ُِ ح َٝ  ٍَ ُْ ِٝ ٟ ََ َْ  }   { أُْه ْْ  ا٠َُِ ػُ ٌُ ر  ٍَ ْ ٌُ ِؿُؼ َْ ْْ  }  حُو٤خٓش ٣ّٞ ك٢  { َٓ ٌُ خ ك٤ََُ٘ز جُ َٔ ْْ  رِ ْ٘ظُ ًُ  َٕ ُِٞ َٔ  رٚ أكخؽ اهزخٍح  { طَْؼ

 ٓخ ٌْٓ٘ ًال ك٤ـخ١ُ حُـٞحٍف، ػ٤ٌِْ رٚ ٝشٜيص حٌَُحّ، حُللظش ػ٤ٌِْ ًٝظزظٚ هِٔٚ، ػ٤ِٚ ٝؿَٟ ػِٔٚ،

   . ٣ٔظلوٚ

 ؟(حُظيٍٝ رٌحص ػ٤ِْ اٗٚ: )طؼخ٠ُ روُٞٚ حُٔوظٞى ٓخ 

ْ   اَُِٗٚ  }    حصِ  َػ٤ِِ ٌَ ٍِ  رِ ُيٝ َ   ٝطق ٖٓ ك٤ٜخ ٝٓخ حُظيٍٝ، ر٘لْ  : أ١  { حُظُّ  ٌٛح، ٖٓ ٝحُٔوظٞى كـٍٞ، أٝ ر

   . حُظخّ رخُؼيٍ رخُـِحء حإلهزخٍ

 ٖحإلكٔخٕ؟ ٌٛح حُـخكي حإلٗٔخٕ هخرَ ٤ًٝق،ًُي ػ٠ِ حُيحُش ح٣٥ش كٔخ رؼزيٙ ُٝطلٚ اكٔخٗٚ طؼخ٠ُ هللا ر٤ 

ح }     ًَ اِ َٝ  َْ َٓ  َٕ خ َٔ ْٗ َ   حإْلِ رَُٚ  َىَػخ ُػ ٤ِ٘زاخ ٍَ ُٓ  ِٚ َْ  ا٤َُِْ ح ػُ ًَ َُُٚ  اِ َٞ شا  َه َٔ ُْ٘ٚ  ِْٗؼ ِٓ  َ٢ ِٔ خ َٗ َٓ  َٕ خ ِٚ  ٣َْيُػٞ ًَ ْٖ  ا٤َُِْ ِٓ  َُ ََ  هَْز َؿَؼ َٝ  ِ  هلِلَ

ح َْٗيحىا ََ  أَ ْٖ  ٤ُُِِؼ ِٚ  َػ ز٤ِِِ َٓ  َْ ظَغْ  هُ َٔ َِىَ  طَ ْل ٌُ ْٖ  اَِٗيَ  ه٤َِِالا  رِ ٍِ  أَْطَلخدِ  ِٓ  ٝاكٔخٗٚ رؼزيٙ ًَٓٚ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ   { حَُ٘خ

َ   ًَرش ك٢ ٝهٞع أٝ كوَ، أٝ َٓع ٖٓ حُؼَ، ٣ٔٔٚ ك٤ٖ ٝأٗٚ ػزيٙ، شٌَ ٝهِش ٝرَٙ،  ٣ؼِْ أٗٚ ؿ٤َٙ، أٝ رَْل

   . ًُي ك٢ ٣ِٝق رٚ ٍِٗ ٓخ ًشق ك٢ رٚ ٣ٝٔظـ٤غ ٤٘ٓزخ، ٓظؼَػخ ك٤يػٞٙ هللّا، اال حُلخٍ ٌٛٙ ك٢ ٣٘ـ٤ٚ ال أٗٚ

    {  َْ ح ػُ ًَ َُُٚ  اِ َٞ شا  }  هللّا   { َه َٔ ُْ٘ٚ  ِْٗؼ ٢َ  }  ٝحٌَُرش، حُؼَ ٖٓ رٚ ٓخ ًشق رؤٕ  { ِٓ ِٔ خ َٗ َٓ  َٕ خ ِٚ  ٣َْيُػٞ ًَ ْٖ  ا٤َُِْ ِٓ  َُ   : أ١  { هَْز

  . شًَٚ ػ٠ِ ٝحٓظَٔ ػَ، أطخرٚ ٓخ ًؤٗٚ َٝٓ ألؿِٚ، هللّا  ىػخ ح١ٌُ حُؼَ ًُي ٢ٔٗ

    {  ََ َؿَؼ َٝ  ِ ح هلِلَ َْٗيحىا ََ  أَ ْٖ  ٤ُُِِؼ ِٚ  َػ ز٤ِِِ  كؤط٠ حُؼالٍ، ػٖ كَع حإلػالٍ ألٕ ؿ٤َٙ، ٣ٝؼَ ر٘لٔٚ، ٤ُؼَ  : أ١  { َٓ

   . حُالُّ ػ٠ِ ٤ُيٍ رخُِِّٔٝ
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ظَغْ  }   : ًلَح هللّا  ٗؼٔش ريٍ ح١ٌُ حُؼخط٢، ٌُٜح  { هَُ }     َٔ َِىَ  طَ ْل ٌُ ْٖ  اَِٗيَ  ه٤َِِالا  رِ ٍِ  أَْطَلخدِ  ِٓ  طظٔظغ ٓخ ٣ـ٤٘ي كال  { حَُ٘خ

   . حُ٘خٍ حُٔآٍ ًخٕ اًح رٚ

 َٛ ٝؿ٤َٙ؟ هللا رطخػش ٝحُؼخَٓ، ٝحُـخَٛ حُؼخُْ ر٤ٖ ٓٔخٝحس ٛ٘خى  

     {  ّْ ْٖ  أَ َٓ  َٞ َِ  آَٗخءَ  هَخِٗض   ُٛ ح ح٤َُِْ خِؿيا خ َٓ ٔا هَخثِ َٝ  ٍُ ٌَ سَ  ٣َْل ََ ُؿٞ ح٥ِْه َْ َ٣ شَ  َٝ َٔ ْك ٍَ  ِٚ ر  ٍَ  َْ َْ  هُ َٛ ١ِٞ ظَ ْٔ َ٣  َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُ ٞ ُٔ  ٣َْؼَِ

 َٖ ٣ ٌِ حَُ َٕ  اَل  َٝ ٞ ُٔ خ ٣َْؼَِ َٔ َُ  اَِٗ ًَ ٌَ ُْزَخدِ  أُُُٝٞ ٣َظَ    { حأْلَ

 حُؼوٍٞ ك٢ طوٍَ حُظ٢ حألٍٓٞ ٖٓ ٌٛح ٝإٔ ٝحُـخَٛ، حُؼخُْ ٝر٤ٖ ٝؿ٤َٙ، هللّا  رطخػش حُؼخَٓ ر٤ٖ ٓوخرِش ٌٛٙ   

 هللّ  ٓط٤غ  : أ١ هخٗض ٛٞ ًٖٔ ُٜٞحٙ، حُٔظزغ ٍرٚ، ؽخػش ػٖ حُٔؼَع ك٤ِْ طلخٝطٜخ، ٣و٤٘خ ػِٔخ ٝػِْ طزخ٣ٜ٘خ،

 ٝطلٚ ػْ ٝأكؼِٚ، حُؼَٔ رٌؼَس كٞطلٚ ح٤َُِ، أٝهخص ٝٛٞ حألٝهخص ٝأكؼَ حُظالس، ٢ٛٝ حُؼزخىحص رؤكؼَ

 .ٝحَُؿخء رخُوٞف

   {  َْ َْ  هُ َٛ ١ِٞ ظَ ْٔ َ٣  َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُ ٞ ُٔ  حألَٓحٍ ٖٓ ًُي ك٢ ُٚ ٝٓخ حُـِحث٢، ٝى٣٘ٚ حُشَػ٢ ى٣٘ٚ ٣ٝؼِٕٔٞ ٍرْٜ  { ٣َْؼَِ

َٖ  }  ٝحُلٌْ ٣ ٌِ حَُ َٕ  اَل  َٝ ٞ ُٔ  ٝحُؼ٤خء ٝحُٜ٘خٍ، ح٤َُِ ٣ٔظ١ٞ ال ًٔخ ٛئالء، ٝال ٛئالء ٣ٔظ١ٞ ال  ؟ ًُي ٖٓ ش٤جخ  { ٣َْؼَِ

   . ٝحُ٘خٍ ٝحُٔخء ٝحُظالّ،

خ }     َٔ َُ  اَِٗ ًَ ٌَ ُْزَخدِ  أُُُٝٞ }  ًًَٝح اًح  { ٣َظَ  ػ٠ِ حألػ٠ِ ٣ئػَٕٝ ح٣ٌُٖ كْٜ ح٤ًٌُش، ح٤ًُِش حُؼوٍٞ أَٛ  : أ١  { حأْلَ

 حُؼٞحهذ، ك٢ ُِ٘ظَ طَشيْٛ ػوٞال ُْٜ ألٕ ٓوخُلظٚ، ػ٠ِ هللّا  ٝؽخػش حُـَٜ، ػ٠ِ حُؼِْ ك٤ئػَٕٝ حألى٠ٗ،

  . ٛٞحٙ اُٜٚ ٣ظوٌ كبٗٚ ػوَ، ٝال ُٚ ُذ ال ٖٓ روالف

 ٝحَُؿخء؟ حُوٞف ٓظؼِن ٓخ 

 كٞطلٚ هللّا، ٍكٔش حَُؿخء، ٓظؼِن ٝإٔ حٌُٗٞد، ٖٓ ِٓق ٓخ ػ٠ِ ح٥هَس، ػٌحد حُوٞف ٓظؼِن إٔ ًًَٝ   

     . ٝحُزخؽٖ حُظخَٛ رخُؼَٔ

 ُٖٔ أَْٓٛ؟ ٝرٔخًح ٛ٘خ حُ٘يحء  {  َْ َٖ  ِػزَخِى١ ٣َخ هُ ٣ ٌِ ُ٘ٞح حَُ َٓ ْْ  حطَوُٞح آ ٌُ رَ ٍَ  َٖ ٣ ٌِ َ ُ٘ٞح ُِِ َٔ ِٙ  ك٢ِ أَْك ٌِ ٤َْٗخ َٛ َ٘ش   حُيُّ َٔ  َك

عُ  ٍْ أَ َؼش   هللَاِ  َٝ ِٓ ح خ َٝ َٔ ك٠َ اَِٗ َٞ ُ٣  َٕ ٝ َُ ْْ  حَُظخرِ ُٛ ََ َِ  أَْؿ ٤ْ ـَ َٔخد   رِ    { ِك

 حُٔزذ ُْٜ ًحًَح حُظوٟٞ، ٢ٛٝ حألٝحَٓ، رؤكؼَ ُْٜ آَٓح حُٔئٕٓ٘ٞ، ْٝٛ حُوِن، ألشَف ٓ٘خى٣خ هَ  : أ١   

َٖ  ٓخ ًُي ٖٝٓ ٣ظوٞٙ، إٔ ْٜٓ٘ ًُي حُٔوظؼ٢ ػ٤ِْٜ، ٝاٗؼخٓٚ ُْٜ هللّا  ٍرٞر٤ش ٝٛٞ ُِظوٟٞ، حُٔٞؿذ  ػ٤ِْٜ هللّا  َٓ

 . هخطَ حُشـخع ٝأ٣ٜخ طظيم، ح٣ٌَُْ أ٣ٜخ  : طوٍٞ ًٔخ ُِظوٟٞ، ٓٞؿذ كبٗٚ حإل٣ٔخٕ ٖٓ رٚ

 حُي٤ٗخ؟ ك٢ ُْٜ حُٔ٘شؾ حُؼٞحد ٓخ   

َٖ  }   : كوخٍ حُي٤ٗخ ك٢ حُٔ٘شؾ حُؼٞحد ُْٜ ًًَٝ    ٣ ٌِ َ ُ٘ٞح ُِِ َٔ ِٙ  ك٢ِ أَْك ٌِ ٤َْٗخ َٛ َ٘ش }  ٍرْٜ رؼزخىس  { حُيُّ َٔ  ٝحٓغ، ٍُٝم  { َك

ْٖ  }   : طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ ٓ٘شَف، ٝهِذ ٓطٔج٘ش، ٝٗلْ َٓ  ََ ِٔ خ َػ ْٖ  َطخُِلا ِٓ   َ ًَ ًَ  ْٝ ْٗؼ٠َ أَ َٞ  أُ ُٛ َٝ   ٖ ِٓ ْئ  َك٤َخسا  كََُِْ٘ل٤ِ٤ََُ٘ٚ  ُٓ

  { ؽ٤َ زَشا 
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 حُؼزخىس؟ ك٢ ػ٤ِٚ ػ٤ن اًح حُِْٔٔ ػ٠ِ حُٞحؿذ ٓخ  

عُ  }     ٍْ أَ َؼش   هللَاِ  َٝ ِٓ ح  ٝطظٌٕٔ٘ٞ ٍرٌْ، ك٤ٜخ طؼزيٕٝ ؿ٤َٛخ، ا٠ُ كٜخؿَٝح أٍع، ك٢ ػزخىطٚ ٖٓ ٓ٘ؼظْ اًح  { َٝ

   . ى٣ٌْ٘ اهخٓش ٖٓ

َٖ  }   : هخٍ ُٝٔخ    ٣ ٌِ َ ُ٘ٞح ُِِ َٔ ِٙ  ك٢ِ أَْك ٌِ ٤َْٗخ َٛ َ٘ش   حُيُّ َٔ  حُ٘ض إٔ ٝٛٞ حُٔٞػغ، ٌٛح ك٢ ٓـخٍ حُ٘لّٞ ُزؼغ ًخٕ  { َك

 ُٚ ٣لظَ ال ٣ٝٔظٜٖ، ك٤ٜخ ٣ؼطٜي أٍع ك٢ آٖٓ ٖٓ رخٍ كٔخ كٔ٘ش، حُي٤ٗخ ك٢ كِٚ أكٖٔ ٖٓ ًَ أٗٚ ػخّ،

عُ  }   : روُٞٚ حُظٖ ٌٛح ىكغ ًُي، ٍْ أَ َؼش   هللَاِ  َٝ ِٓ ح َٝ } . 

 هللا ٝأٍع) ح٣٥ش ٌٛٙ ُٜخ ٝأشخٍص، ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ ػ٤ِٜخ ٗض حُظ٢ حُزشخٍس ٓخ 

 (ٝحٓؼش

 ال ظخ٣َٖٛ حُلن ػ٠ِ أٓظ٢ ٖٓ ؽخثلش طِحٍ ال )  روُٞٚ ـ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ـ حُ٘ز٢ ػ٤ِٜخ ٗض رشخٍس ٝٛ٘خ   

 ٖٓ ا٤ُٚ ٝط٢َٓ ح٣٥ش، ٌٛٙ ا٤ُٚ طش٤َ  ( ًُي ػ٠ِ ْٝٛ هللّا  أَٓ ٣ؤط٢ كظ٠ هخُلْٜ ٖٓ ٝال هٌُْٜ ٖٓ ٣ؼَْٛ

 ٌٝٛح ؿ٤َٛخ، ا٠ُ كٜخؿَٝح ٓٞػغ ك٢ ػزخىطٚ ٖٓ ٓ٘ؼظْ كٜٔٔخ ٝحٓؼش، أٍػٚ إٔ أهزَ طؼخ٠ُ أٗٚ ٝٛٞ ه٣َذ،

 اهخٓش ٖٓ ٣ظٌٖٔ ٝٓٞػغ ا٤ُٚ، ٣ِـؤ ح٤ُِٖٔٔٔ ٖٓ ِٓـؤ ٜٓخؿَ، ٌَُ ٣ٌٕٞ إٔ ري كال ٌٝٓخٕ، ُٓخٕ ًَ ك٢ ػخّ

   . ك٤ٚ ى٣٘ٚ

 { خ َٔ ك٠َ اَِٗ َٞ ُ٣  َٕ ٝ َُ ْْ  حَُظخرِ ُٛ ََ َِ  أَْؿ ٤ْ ـَ خد   رِ َٔ  ًٞٗٚ ٓؼ٠٘ ٝٓخ،حُظزَ أٗٞحع ُـ٤ٔغ شخَٓ حُـِحء َٛ  { ِك

 كٔخد؟ رـ٤َ

 كال ٓؼخط٤ٚ ػٖ ٝحُظزَ ٣ظٔوطٜخ، كال حُٔئُٔش هللّا  أهيحٍ ػ٠ِ حُظزَ حُظزَ، أٗٞحع ؿ٤ٔغ ك٢ ػخّ ٌٝٛح   

 ٝال ػي ٝال كي رـ٤َ  : أ١ كٔخد، رـ٤َ أؿَْٛ حُظخر٣َٖ هللّا  كٞػي ٣ئى٣ٜخ، كظ٠ ؽخػظٚ ػ٠ِ ٝحُظزَ ٣َطٌزٜخ،

 ٓؼ٤ٖ ٝأٗٚ هللّا، ػ٘ي ٝٓلِٚ حُظزَ ُلؼ٤ِش اال ًحى ٝٓخ حُؼظ٤ْ؟ حُـِحء رٌٜح حُظخرَٕٝ هللا هض ُٔخًح* ٓويحٍ،

   . حألٍٓٞ ًَ ػ٠ِ

 ح٣٥خص؟ ٌٛٙ ك٢ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حٍَُٓٞ رٜخ أَٓ حُظ٢ حألٝحَٓ ٓخ 

   ( َْ صُ  اِٗ ٢ هُ َْ ِٓ ْٕ  أُ خ هللَاَ  أَْػزُيَ  أَ ْوِِظا ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣ صُ )(  حُي  َْ ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  ألَ ٞ ًُ ٍَ  أَ َٝ َٖ  أَ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ َْ )(  ح ْٕ  أََهخفُ  اِٗ ٢ هُ  اِ

ر ٢ َػَظ٤ْضُ  حدَ  ٍَ ٌَ ّ   َػ ْٞ َ٣   ْ َِ )(  َػِظ٤ خ أَْػزُيُ  هللَاَ  هُ ْوِِظا خ كَخْػزُُيٝح)(  ِى٢ِ٘٣ َُُٚ  ُٓ َٓ  ْْ ْٖ  ِشْجظُ ِٓ  ِٚ َْ  ُىِٝٗ َٕ  هُ َٖ  اِ ٣َِ ِٓ َُْوخ  ح

 َٖ ٣ ٌِ ٝحهَ  حَُ َُ ِٔ  ْْ ُٜ َٔ ْٗلُ ْْ  أَ ِٜ ٤ِِْٛ أَ َٝ  َّ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ ُِيَ  أاَل ح ًَ  َٞ ُٛ  ُٕ ح ََ ْٔ ُُْو ُٖ  ح ز٤ِ ُٔ ُْ  ( ح

َْ )  أ١    : حٍُٔٞس أٍٝ ك٢ هُٞٚ ك٢(  حُي٣ٖ ُٚ ٓوِظخ هللا أػزي إٔ أَٓص ا٢ٗ: ) ُِ٘خّ حٍَُٓٞ أ٣ٜخ ٣خ(  هُ

خ هللَاَ  كَخْػزُيِ  ْوِِظا ُٓ  َُُٚ  َٖ ٣   حُي 

  ( ُص َْ ِٓ أُ َٝ  ْٕ َٕ  أل ًُٞ ٍَ  أَ َٝ َٖ  أَ ٤ ِٔ ِِ ْٔ ُٔ ُْ  ُٔخًح؟ ( ح

 ال حألَٓ ٌٝٛح أِْٓ، ٖٓ ٝأٍٝ رٚ، آَٓ رٔخ حثظَٔ ٖٓ أٍٝ أ٢ٗ ك٤وظؼ٢ ٍرْٜ، ا٠ُ ُِوِن حُٜخى١ حُيحػ٢ أل٢ٗ   

 حألػٔخٍ ك٢ حإلٓالّ ٖٓ ري كال أطزخػٚ، ٖٓ أٗٚ ُػْ ٖٝٓٔ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٓلٔي ٖٓ ا٣وخػٚ ٖٓ ري

 . ٝحُزخؽ٘ش حُظخَٛس حألػٔخٍ ك٢ هلّل  ٝحإلهالص حُظخَٛس،
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    ( َْ ْٕ  أََهخفُ  اِٗ ٢ هُ ر ٢ َػَظ٤ْضُ  اِ ٌَحدَ . ) ٝحإلٓالّ حإلهالص ٖٓ رٚ أ٢َٗٓ ٓخ ك٢(  ٍَ ّ   َػ ْٞ َ٣   ْ  ك٤ٚ ٣وِي(  َػِظ٤

 . ػظ٠ ٖٓ ك٤ٚ ٣ٝؼخهذ أشَى، ٖٓ

 ( َِ خ أَْػزُيُ  هللَاَ  هُ ْوِِظا خ كَخْػزُُيٝح*  ِى٢ِ٘٣ َُُٚ  ُٓ َٓ  ْْ ْٖ  ِشْجظُ ِٓ  ِٚ  (   ُىِٝٗ

 ٖٓ َٓحُلو٤و٢؟ حُؤَحٕ حُوخ 

    ( َْ َٕ  هُ َٖ  اِ ٣َِ ِٓ َُْوخ َٖ )  ْٛ كو٤وش(  ح ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ ِٔ ْْ  َه ُٜ َٔ ْٗلُ  ٝه٤ْ رٔززْٜ ٝحٓظلوض حُؼٞحد كَٓٞٛخ ك٤غ(  أَ

ْْ )  حُؼوخد ِٜ ٤ِِْٛ أَ َٝ  َّ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ ُِيَ  أاَل)  حُؤَحٕ ٝػظْ حُلِٕ ػ٤ِْٜ ٝحشظي ٝر٤ْٜ٘ ر٤ْٜ٘ كَم أ١(  ح ًَ  َٞ ُٛ 

 ُٕ ح ََ ْٔ ُُْو ُٖ  ح ز٤ِ ُٔ ُْ  .ٓالٓش ٝال رَ رؼيٙ ٍرق ال ٓٔظَٔ هَٔحٕ ٝٛٞ هَٔحٕ ٓؼِٚ ٤ُْ ح١ٌُ(  ح

 حُؼٌحد؟ ٌٛح ٝطق ٖٓ حُلٌٔش حُوخ٣َٖٓ؟ٝٓخ ُٜئالء ٣لظَ ح١ٌُ حُشوخء شيس ٓخ  

ْْ )  كوخٍ حُشوخء ٖٓ ُْٜ ٣لظَ ٓخ شيس ًًَ ػْ    َُُٜ  ْٖ ِٓ  ْْ ِٜ هِ ْٞ َ   كَ َٖ  ظَُِ ِٓ  ٍِ  حُؼظ٤ْ ًخُٔلخد ػٌحد هطغ أ١(  حَُ٘خ

 ( ْٖ ِٓ َٝ  ْْ ِٜ َ   طَْلظِ  (  ظَُِ

ُِيَ )     فُ )  ٍكٔظٚ ا٠ُ ػزخىٙ رٚ هللا ٣ٔٞم ٓٞؽ حُ٘خٍ أَٛ ػٌحد رٚ ٝطل٘خ ح١ٌُ حُٞطق(  ًَ  ٞ ِٚ  هللَاُ  ٣َُو  ِػزَخَىُٙ  رِ

ِٕ  ِػزَخىِ  ٣َخ  ٣ٞؿذ ػٔخ ُٝحؿَ حُظوٟٞ ا٠ُ ػزخىٙ ٣يػٞ ىحع حُؼٌحد ٖٓ حُشوخء ألَٛ أػيٙ ٓخ ؿؼَ أ١(  كَخطَوُٞ

 رٌَ ٍٝؿزْٜ ًِٜٓٞخ ػ٠ِ ٝكؼْٜ ا٤ُٚ حُٔٞطِش حُطَم ُْٜ َٜٝٓ ش٢ء ًَ ك٢ ػزخىٙ ٍكْ ٖٓ كٔزلخٕ حُؼٌحد

 حألٓزخد ُْٜ ًًَٝ حُظل٣ٌَ ؿخ٣ش ُـ٤َٙ حُؼَٔ ٖٓ ٝكٌٍْٛ حُوِٞد ُٚ ٝططٔجٖ حُ٘لّٞ ُٚ طشظخم َٓؿذ

  طًَٚ ػٖ حُِحؿَس

 ػٞحرْٜ؟ ٝٓخ، هللا ا٠ُ ح٤ُ٘ٔز٤ٖ كخٍ ٓخ 

   ( َٖ ٣ ٌِ حَُ ْٕ  حُطَخُؿٞصَ  حْؿظََ٘زُٞح َٝ أََٗخرُٞح ٣َْؼزُُيَٝٛخ أَ ُْ  هللَاِ  ا٠َُِ َٝ َُُٜ ٟ ََ ُْزُْش َْ  ح َٖ )(  ِػزَخىِ  كَزَش  ٣ ٌِ َٕ  حَُ ُؼٞ ِٔ ظَ ْٔ َ٣  ٍَ ْٞ ُْوَ  ح

 َٕ َُ٘ٚ  ك٤ََظَزُِؼٞ َٔ َٖ  أَُُٝجِيَ  أَْك ٣ ٌِ ُْ  حَُ أَُُٝجِيَ  هللَاُ  ََٛيحُٛ َٝ  ْْ ُْزَخدِ  أُُُٝٞ ُٛ  ( . حألَ

َٖ : ) كوخٍ ٝػٞحرْٜ، ح٤ُ٘ٔز٤ٖ كخٍ ًًَ حُٔـ٤َٖٓ كخٍ ًًَ ُٔخ    ٣ ٌِ حَُ ْٕ  حُطَخُؿٞصَ  حْؿظََ٘زُٞح َٝ  ٝحَُٔحى(  ٣َْؼزُُيَٝٛخ أَ

 حُل٤ٌْ ٖٓ حالكظَحُ أكٖٔ ٖٓ ٌٝٛح. ػزخىطٜخ ك٢ كخؿظ٘زٞٛخ هللّا، ؿ٤َ ػزخىس حُٔٞػغ، ٌٛح ك٢ رخُطخؿٞص

 . ػزخىطٜخ ك٢ ُٜخ حُٔـظ٘ذ ٣ظ٘خٍٝ اٗٔخ حُٔيف ألٕ حُؼ٤ِْ،

أََٗخرُٞح)      حُِٔي ػزخىس ا٠ُ حألط٘خّ ػزخىس ٖٓ ىٝحػ٤ْٜ كخٗظَكض ُٚ، حُي٣ٖ ٝاهالص رؼزخىطٚ(  هللَاِ  ا٠َُِ َٝ

ُْ )  ٝحُطخػخص، حُظٞك٤ي ا٠ُ ٝحُٔؼخط٢ حُشَى ٖٝٓ حُؼالّ، َُُٜ ٟ ََ ُْزُْش  ٣ؼِْ ٝال هيٍٛخ، ٣وخىٍ ال حُظ٢(  ح

 .رٜخ أًَْٜٓ ٖٓ اال ٝطلٜخ،

 ٝح٥هَس؟ حُي٤ٗخ ك٢ ُْٜ حُزشَٟ ٢ٛ ٓخ 

 ٣َٕٝ حُظ٢ هللّا، ٖٓ حَُرخ٤ٗش ٝحُؼ٘خ٣ش حُظخُلش، ٝحَُإ٣خ حُلٖٔ، رخُؼ٘خء حُي٤ٗخ حُل٤خس ك٢ ُِزشَٟ شخَٓ ٌٝٛح   

 ٝك٢ حُوزَ، ٝك٢ حُٔٞص، ػ٘ي ح٥هَس ك٢ حُزشَٟ ُْٜٝ ٝح٥هَس، حُي٤ٗخ ك٢ إلًَحْٜٓ ٣َٓي أٗٚ هالُٜخ، ك٢

 . حُـ٘ش ك٢ أٓخٗٚ ٝكٍِٞ ٝاكٔخٗٚ ٝرَٙ ٍػٞحٗٚ ىٝحّ ٖٓ ح٣ٌَُْ، حَُد رٚ ٣زشَْٛ ٓخ حُزشَٟ ٝهخطٔش حُو٤خٓش،
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 سورة الــــــزمــــر

 حُزشخٍس؟ ٌٛٙ رٚ حٓظلوٞح ح١ٌُ حُٞطق ٓخ 

َْ : ) كوخٍ حُزشخٍس رٚ حٓظلوٞح ح١ٌُ حُٞطق ًًَٝ رزشخٍطْٜ، هللّا  أَٓٙ حُزشَٟ، ُْٜ إٔ أهزَ ُٝٔخ     ِػزَخىِ  كَزَش 

 * َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُ ُؼٞ ِٔ ظَ ْٔ َ٣  ٍَ ْٞ ُْوَ  (  ح

 كٌِٜح حؿظ٘خرٚ، ٣٘زـ٢ ٓٔخ ا٣ؼخٍٙ ٣٘زـ٢ ٓخ ر٤ٖ ٤ٔ٤ُِٝح حُوٍٞ ؿْ٘ ٣ٔظٔؼٕٞ كْٜ هٍٞ ًَ ٣شَٔ ؿْ٘ ٌٝٛح   

 ٌٛٙ ك٢ هخٍ ًٔخ ٍُٓٞٚ، ًٝالّ هللّا  ًالّ حإلؽالم ػ٠ِ ٝأكٔ٘ٚ أكٔ٘ٚ، ٣ظزؼٕٞ أْٜٗ ٝػوِْٜ كِْٜٓ ٖٓ

ٍَ  هللَاُ : حٍُٔٞس َِ َٗ  َٖ َٔ َُْلِي٣غِ  أَْك ظََشخرِٜاخ ًِظَخراخ ح  . ح٣٥ش ُٓ

 ّ ــ ٌٛٙ ح٣٥ش حشظِٔض ك٤ٜخ ٌٗظٚ ُط٤لش ٓخ٢ٛ؟

 ًؤٗٚ أكٔ٘ٚ، ك٤ظزؼٕٞ حُوٍٞ ٣ٔظٔؼٕٞ أْٜٗ حُٔٔيٝك٤ٖ ٛئالء ػٖ أهزَ ُٔخ أٗٚ: ٢ٛٝ ،ٌٗظٚ ح٣٥ش ٌٛٙ ٝك٢   

 أٗٚ ػِٔ٘خ أػَٙ ٖٓ إٔ ٗؼَف ٝكظ٠ حألُزخد، أ٢ُٝ رظلخص ٗظظق كظ٠ أكٔ٘ٚ ٓؼَكش ا٠ُ ؽ٣َن ٖٓ َٛ: ه٤َ

  حألُزخد؟ أ٢ُٝ ٖٓ

ٍَ  هللَاُ  ػ٤ِٚ هللّا  ٗض ٓخ أكٔ٘ٚ ٗؼْ،: ه٤َ    َِ َٗ  َٖ َٔ َُْلِي٣غِ  أَْك ظََشخرِٜاخ ًِظَخراخ ح  . ح٣٥ش ُٓ

 ( َٖ ٣ ٌِ َٕ  حَُ ُؼٞ ِٔ ظَ ْٔ َ٣  ٍَ ْٞ ُْوَ َٕ  ح َُ٘ٚ  ك٤ََظَزُِؼٞ َٔ َٖ  أَُُٝجِيَ  أَْك ٣ ٌِ ُْ  حَُ أَُُٝجِيَ )  ٝحألػٔخٍ حألهالم ألكٖٔ(  هللَاُ  ََٛيحُٛ َٝ  ْْ  أُُُٝٞ ُٛ

ُْزَخدِ   . حُِح٤ًش حُؼوٍٞ: أ١(  حأل

 ػ٤ِٚ؟ ٣يٍ ٓخًح حُوٍٞ ألكٖٔ طزخػْٜح 

 ػالٓش ٌٝٛح ٓٞحٙ، ٓخ ػ٠ِ ا٣ؼخٍٙ، ٣٘زـ٢ ٓخ ٝآػَٝح ؿ٤َٙ، ٖٓ حُلٖٔ ػَكٞح أْٜٗ ٝكِْٜٓ، ُزْٜ ٖٝٓ   

 حُؼوٍٞ أَٛ ٖٓ ٤ُْ ٝهز٤لٜخ، كٜٔ٘خ، حألهٞحٍ، ر٤ٖ ٤ٔ٣ِ ال ح١ٌُ كبٕ ًُي، ٟٓٞ ُِؼوَ ػالٓش ال رَ حُؼوَ،

 ٗخهض ًخٕ حألكٖٔ، ٣ئػَ كِْ ُشٜٞطٚ طخرؼخ ػوِٚ كزو٢ ػوِٚ، شٜٞطٚ ؿِزض ٌُٖ ٤ٔ٣ِ، ح١ٌُ أٝ حُظل٤لش،

 . حُؼوَ

 َٛ حُؼٌحد؟ ػ٤ِٚ كن ٖٓ ٛيح٣ش ك٢ ك٤ِش ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ُِ٘ز٢ 

   ( ْٖ َٔ ِٚ  َكنَ  أَكَ شُ  َػ٤َِْ َٔ ِِ حدِ  ًَ ٌَ َُْؼ ْٗضَ  ح َ ٌُ  أَكَؤ ْ٘وِ ْٖ  طُ ٍِ  ك٢ِ َٓ  ػ٠ِ رخٓظَٔحٍٙ حُؼٌحد ًِٔش ػ٤ِٚ ٝؿزض أكٖٔ: أ١(  حَُ٘خ

 . ٓلخُش ال حُ٘خٍ ك٢ ٖٓ ط٘وٌ طويٍ ٝال ٛيح٣ظٚ، ك٢ ُي ك٤ِش ال كبٗٚ ًٝلَٙ، ٝػ٘خىٙ ؿ٤ٚ

 ؟ حُلُٞ ًَ حُلُٞ ٛٞ ٓخ 

 . هيٍٙ ٣وخىٍ ال ٓخ حُ٘ؼ٤ْ، ٝأٗٞحع حٌَُحٓش ٖٓ ُْٜ أػي ح٣ٌُٖ ُِٔظو٤ٖ حُلُٞ، ًَ ٝحُلُٞ حُـ٠٘، ًَ حُـ٠٘ ٌُٖ   

    ( ْْ ف   َُُٜ ََ  رخؽٜ٘خ ٖٓ ظخَٛٛخ ٣َٟ أٗٚ ٝطلخثٜخ، ٝرٜخثٜخ كٜٔ٘خ ٖٓ ِٓهَكش، ػخ٤ُش ٓ٘خٍُ: أ١(  ُؿ

 حُـَر٢، أٝ حُشَه٢ حألكن ك٢ حُـخرَ حًٌُٞذ ٣َٟ ًٔخ طَٟ أٜٗخ ٝحٍطلخػٜخ، ػِٞٛخ ٖٝٓ ظخَٛٛخ، ٖٓ ٝرخؽٜ٘خ

ْٖ : ) هخٍ ٌُٜٝح هَِٜخ ِٓ ْٞ ف   كَ ََ ْز٤َِ٘ش  )  رؼغ كٞم رؼؼٜخ: أ١(  ُؿ  . حألًكَ حُٔٔي ٝٓالؽٜخ ٝكؼش، رٌٛذ(  َٓ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

    (١َِ ـْ ْٖ  طَ ٍُ  طَْلظَِٜخ ِٓ َْٜٗخ  حُؼٔخٍ رؤٗٞحع كظـَ حُطخَٛس، ٝحألشـخٍ حُِحَٛس ُِزٔخط٤ٖ حُٔٔو٤ش حُٔظيكوش،(  حأل

 . حُ٘ؼ٤ـش ٝحُلخًٜش ح٣ٌٌُِس،

ْػيَ )     ٤َؼخىَ  هللَاُ  ٣ُْوِِقُ  ال هللَاِ  َٝ ِٔ ُْ  حُظوٟٞ، روظخٍ ك٤ِٞكٞح رٚ، حُٞكخء ٖٓ ري كال حُؼٞحد، ٌٛح حُٔظو٤ٖ ٝػي ٝهي(  ح

 . أؿٍْٞٛ ٤ُٞك٤ْٜ

 ح٣٥خص؟ رٌٜٙ ٣ظًٌَ ح١ٌُ كٖٔ هيٍطٚ ًٝٔخٍ رؼزخىٙ ٍٝكٔظٚ هللا ػ٘خ٣ش ػ٠ِ ٣يٍ ٓخ ٍٝى ح٣٥خص ٌٛٙ ك٢ 

   ( ْْ ََ  أََُ َٕ  طَ ٍَ  هللَاَ  أَ َِ ْٗ َٖ  أَ خءِ  ِٓ َٔ َٔ خءا  حُ َٓ  ُٚ ٌَ َِ َٔ عِ  ك٢ِ ٣ََ٘خر٤ِغَ  كَ ٍْ َْ  حألَ َِؽُ  ػُ ِٚ  ٣ُْو خ رِ ػا ٍْ ْوظَِِلاخ َُ حُُٗٚ  ُٓ َٞ ُْ َْ  أَ ٤ِٜؾُ  ػُ حُٙ  ٣َ ََ  كَظَ

ح َّا ْظلَ ُٓ  َْ َؼُُِٚ  ػُ ـْ خ ٣َ ٓا َٕ  ُكطَخ ُِيَ  ك٢ِ اِ ًَ ٟ ََ ًْ ٌِ ُْزَخدِ  أل٢ُُِٝ َُ  ( . حألَ

 ك٤ٜخ أٝىػٚ: أ١ حألٍع، ك٢ ٣٘خر٤غ ٌِٓٚ ٝأٗٚ حُٔخء، ٖٓ حُٔٔخء ٖٓ أُِٗٚ ٓخ حألُزخد، أ٢ُٝ طؼخ٠ُ ٣ًٌَ   

َْ )  ٣َٝٔ، رُٜٔٞش ٣ٔظوَؽ ٣٘زٞػخ، َِؽُ  ػُ ِٚ  ٣ُْو خ رِ ػا ٍْ ْوظَِِلاخ َُ حُُٗٚ  ُٓ َٞ ُْ . ًُي ٝؿ٤َ ٝأٍُ، ٝشؼ٤َ ًٍٝس، رَ ٖٓ(  أَ

 ( َْ ٤ِٜؾُ  ػُ حُٙ )  ك٤ٚ آكش كيٝع ػ٘ي أٝ حٓظٌٔخُٚ، ػ٘ي(  ٣َ ََ ح كَظَ َّا ْظلَ ُٓ  َْ َؼُُِٚ  ػُ ـْ خ ٣َ ٓا َٕ )  ٓظٌَٔح(  ُكطَخ ُِيَ  ك٢ِ اِ ًَ 

ٟ ََ ًْ ٌِ ُْزَخدِ  أل٢ُِٝ َُ  روِحثٖ ٝهِٗٚ حُٔخء، ٌٛح ُْٜ ٣َٔ ك٤غ رؼزخىٙ، ٍٝكٔظٚ ٍرْٜ ػ٘خ٣ش رٜخ ٣ًٌَٕٝ(  حأل

 . ُٔظخُلْٜ طزؼخ حألٍع

 ٛٞ ٌُُي حُلخػَ إٔ رٚ ٣ًٌَٕٝٝ ٓٞطٜخ، رؼي حألٍع أك٤خ ًٔخ حُٔٞط٠، ٣ل٢٤ ٝأٗٚ هيٍطٚ، ًٔخٍ رٚ ٣ًٌَٕٝٝ

 . ُِؼزخىس حُٔٔظلن

 أَٓحٍ ٖٓ ٝأ٣ٍظْٜ حُؼوٍٞ، ٖٓ أػط٤ظْٜ رٔخ ٝٛي٣ظْٜ رًٌَْٛ، ٗٞٛض ح٣ٌُٖ حألُزخد، أ٢ُٝ ٖٓ حؿؼِ٘خ حُِّْٜ   

 .حُٞٛخد أٗض اٗي ؿ٤َْٛ، ا٤ُٚ ٣ظَ ُْ ٓخ آ٣خطي ٝري٣غ ًظخري

 

 ٌّغبد ث١ب١ٔخ:

 (:ٕآ٣ش )

َٓ )*)ئَِّٔب  ٠ ُ اٌذِّ ْخًٍِصب ٌَّٗ ُِ  َ ٌَْحكِّ فَبْعجُِذ َّللاَّ ٌِْىزَبَة ثِب ٌَْٕب ئ١ٌََِْه ا ٌِْىزَبَة ٌٍَِّٕبِط ٕأََٔض ٌَْٕب َع١ٍََْه ا ( اٌضِش( ٚ )ئَِّٔب أََٔض

وِ  َٛ ُِٙ ثِ ب أََٔذ َع١ٍَْ َِ َٚ َٙب  ًُّ َع١ٍَْ ب ٠َِض َّ َّ ًَّ فَأِ ٓ َض َِ َٚ  ِٗ زََذٜ فٍََِْٕفِغ ْ٘ ِٓ ا َّ ٌَْحكِّ فَ ًٍ )ثِب ( اٌضِش( ِب اٌفشق ث١ٓ ١ٗٔ

 ئ١ٌه ٚع١ٍه؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(

أٝالا ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼِْ ٓخ حُلَم ر٤ٖ ا٠ُ ٝػ٠ِ ك٢ حُِـش؟. )ا٠ُ( طل٤ي حإلٗظٜخء ٝ)ػ٠ِ( ُإلٓظؼالء ٌُُي ٣وٍٞ أَٛ 

 َْ ًُ  َٞ ُٛ َٝ  ٍُ ُْوِظَخ ُْ ح ٌُ ظَِذ َػ٤َِْ ًُ ْْ )حُِـش )ػ٠ِ( طؤط٢ ُألٍٓٞ حُٔٔظؼوِش حُشخهش ٝحُٔٔظٌَٛش ) ٌُ ( حُزوَس( )٣َخ ٕٙٔٙ  َُ

( ُّ ٤َخ ُْ حُظ  ٌُ ظَِذ َػ٤َِْ ًُ ُْ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َخ حَُ هُٞطاخ 8ٖٔأ٣َُّٜ ْٞ َٓ ًِظَخراخ   َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خَْٗض َػ٠َِ ح ًَ َٕ حَُظالَسَ  ( حُزوَس( ألٗٚ شخم، )اِ

و٤ض ػ٢ِّ ٓ٘ٚ ٍٓٞطخٕ، ( حُ٘ٔخء( ٝحُ٘لخس ٣وُٕٞٞ َٓٗخ ػشَس ٝرو٤ض ػ٤ِ٘خ ٤ُِظخٕ، ٝهي كلظض حُوَإٓ ٝرٖٓٔ)

( ْْ ٌُ ظََذ هللّاُ َُ ًَ خ  َٓ ْٞح  ـُ حْرظَ َٝ شَ 87ٌٔٛح ُي ٌٝٛح ػ٤ِي، روالف ًظذ ٌُْ ) َٓ وََي ُٔ َع حُ ٍْ ِّ حْىُهُِٞح حألَ ْٞ ( حُزوَس( )٣َخ هَ

( ْْ ٌُ ظََذ هللّاُ َُ ًَ ٣ش حأل٠ُٝ ( حُٔخثيس(. ػَك٘خ أٗٚ )ػ٠ِ( ُٔخ ٛٞ أشن ك٢ حُِـش. ٗوَأ ح٣٥ظ٤ٖ َٟٝٗ ك٢ ح٥ٕٔحَُظ٢ِ 

( َٖ ٣ خ َُُٚ حُي  ْوِِظا ُٓ َُْلن  كَخْػزُِي هللَاَ  ٌِظَخَد رِخ ُْ َُْ٘خ ا٤ََُِْي ح َِ َُْلن  ٕ)اَِٗخ أَٗ ِّ رِخ ٌِظَخَد َُِِ٘خ ُْ َُْ٘خ َػ٤ََِْي ح َِ (( ٝحُؼخ٤ٗش )اَِٗخ أَٗ
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خ أَٗ َٓ َٝ َُّ َػ٤ََِْٜخ  خ ٣َِؼ َٔ ََ كَبَِٗ ٖ َػ َٓ َٝ  ِٚ ِٔ ْٛظََيٟ كََِِْ٘ل ِٖ ح َٔ َ  )كَ ٤ًِ َٞ ِْٜ رِ (( ٗٔؤٍ: أ٣ٜخ حألشن ٝأػوَ إٔ طؼزي َٔٗض َػ٤َِْ

ػ٤ِٚ حُظالس هللا ٝكيى أٝ طزِ ؾ حُ٘خّ؟ إٔ طزِؾ حُ٘خّ أشّي. ح٣٥ش حأل٠ُٝ ٤ُْ ك٤ٜخ طز٤ِؾ ٝاٗٔخ هطخد ُِ٘ز٢ 

ْٛظََيٟ ٝحُٔالّ ِٖ ح َٔ َُْلن  كَ ِّ رِخ ٌِظَخَد َُِِ٘خ ُْ َُْ٘خ َػ٤ََِْي ح َِ خ أََٗض  ٝحُؼخ٤ٗش )اَِٗخ أَٗ َٓ َٝ َُّ َػ٤ََِْٜخ  خ ٣َِؼ َٔ ََ كَبَِٗ ٖ َػ َٓ َٝ  ِٚ ِٔ كََِِْ٘ل

(  َ ٤ًِ َٞ ِْٜ رِ (( هخٍ ُِ٘خّ ٌٝٛح طز٤ِؾ، حأل٠ُٝ ٤ُْ ك٤ٜخ طز٤ِؾ ٝحُؼخ٤ٗش ك٤ٜخ طز٤ِؾ ٢ٛٝ حألشن ٝحألشي ك٤ؼغ َٔٗػ٤َِْ

َُْ٘خ َػَِ  َِ ِّ( ٌٛٙ ٍٓخُش. حأل٠ُٝ ٤ُْ )ػ٠ِ( ٓغ حُظز٤ِؾ، حأل٠ُٝ ك٤ٜخ ٗزٞس ٝحُؼخ٤ٗش ك٤ٜخ ٍٓخُش )اَِٗخ أَٗ ٌِظَخَد َُِِ٘خ ُْ ٤َْي ح

 ََ ٖ َػ َٓ َٝ  ِٚ ِٔ ْٛظََيٟ كََِِْ٘ل ِٖ ح َٔ ( حُؼخ٤ٗش ك٤ٜخ )كَ َٖ ٣ خ َُُٚ حُي  ْوِِظا ُٓ َُّ ك٤ٜخ طز٤ِؾ ُِ٘خّ ٌُُٝي هخٍ )كَخْػزُِي هللَاَ  خ ٣َِؼ َٔ  كَبَِٗ

 ز٤َ هللا طؼخ٠ُ.َػ٤ََِْٜخ( ٌٛٙ ٍٓخُش، إً حُٔشوش ك٤ٔخ أَٓ رٚ ك٢ حُيػٞس ا٠ُ ٓ

 (:ٖآ٣ش )

 * ِب اٌفشق ث١ٓ اٌحىُ ٚاٌفصً فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(

ٕ أكيٛٔخ، إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ٜ٘ٔخ كخطَ كخؿِ  ْٞ حُلَم ر٤ٖ حُلٌْ ٝحُلظَ، حُلٌْ حُوؼخء ٝحُلظَ أشي ألٗٚ ٣ٌٕٞ رَ

٣ٌٛذ أكيْٛ ا٠ُ حُـ٘ش ٝح٥هَ  إً حُلظَ أشي كبًٕ ُٔخ ٣وٍٞ ك٢ حُوَإٓ ٣لظَ ر٤ْٜ٘ طٌٕٞ حُٔٔخكش أرؼي ًؤٕ

ٟ َػ٠ََِ َش٢ْء   ٍَ ِض حََُ٘ظخ َٔ ٤َُُُْٜٞى ٤َُْ هَخَُِض ح َٝ ا٠ُ حُ٘خٍ أٓخ حُلٌْ كال ٝهي ٣ٌٕٞ ك٢ ِٓش ٝحكيس، ٗؼَد أٓؼِش: )

َٖ الَ  ٣ ٌِ ٍَ حَُ َُِي هَخ ٌَ ًَ ٌِظَخَد  ُْ َٕ ح ْْ ٣َْظُِٞ ُٛ َٝ ٤َُُُْٜٞى َػ٠َِ َش٢ْء   ِض ح َٔ ٤َُْ ٟ ٍَ هَخَُِض حََُ٘ظخ َٝ  ُْ ٌُ ْْ كَخهلّلُ ٣َْل ِٜ ُِ ْٞ ََ هَ ْؼ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ٣َْؼَِ

( َٕ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ خُْٗٞح ك٤ِ ًَ خ  َٔ ِش ك٤ِ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ ( حُزوَس( ٛئالء ٣ٌٛزٕٞ ٓؼخا ا٠ُ ؿٜش ٝحكيس ح٤ُٜٞى ٝحُ٘ظخٍٟ ٖٔٔر٤ََُْٜ٘

ََ حُ خ ُؿِؼ َٔ َٕ ًالٛٔخ ٤ُْ أكيٛٔخ ا٠ُ حُـ٘ش ٝح٥هَ ا٠ُ حُ٘خٍ ك٤ِْ ك٤ٚ كظَ. )اَِٗ اِ َٝ  ِٚ َٖ حْهظََِلُْٞح ك٤ِ ٣ ٌِ ْزُض َػ٠َِ حَُ َٔ

( َٕ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ خُْٗٞح ك٤ِ ًَ خ  َٔ ِش ك٤ِ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ ُْ ر٤ََُْٜ٘ ٌُ رََي ٤ََُْل ( حُ٘لَ( حهظالف ك٢ ِٓش ٝحكيس ْٝٛ ح٤ُٜٞى، ًِْٜٝ ٍَٕٗٔ

 ِٚ ٖ ُىِٝٗ ِٓ ٌُٝح  َٖ حطََو ٣ ٌِ حَُ َٝ َٕ  ٣ٌٛزٕٞ ٓؼخا ا٠ُ ؿٜش ٝحكيس ٓغ رؼغ. ) ُْل٠َ اِ ُُ رَُٞٗخ ا٠َُِ هللَاِ   َ ْْ ااَِل ٤ُُِوَ خ َْٗؼزُُيُٛ َٓ ٤َُِخء  ْٝ أَ

( َٕ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ ْْ ك٤ِ خ ُٛ َٓ ْْ ك٢ِ  ُْ ر٤ََُْٜ٘ ٌُ َٖ َٛخُىٝح ٖهللَاَ ٣َْل ٣ ٌِ حَُ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َٕ حَُ ( حَُِٓ( ًِْٜ ٣ٌٛزٕٞ ا٠ُ ؿٜش ٝحكيس. )اِ

 َٝ  ٟ ٍَ حََُ٘ظخ َٝ  َٖ حَُظخرِج٤ِ َٝ ِٜ َ  َش٢ْء  َش ًُ َٕ هللَاَ َػ٠َِ  ِش اِ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ َُ ر٤ََُْٜ٘ َٕ هللَاَ ٣َْلِظ ًُٞح اِ ََ َٖ أَْش ٣ ٌِ حَُ َٝ  َّ ٞ ـُ َٔ ُْ ٤ي  ح

( حُلؾ( ٛئالء ال ٣ٌٛزٕٞ ا٠ُ ؿٜش ٝحكيس كْٜ كجخص ٓوظِلش إً ٣لظَ. حُلظَ ٣ظؼٖٔ حُلٌْ كٌْ ٝكظَ 7ٔ)

خُٗٞح رِآ٣َخطَِ٘خ  ك٤ٌٕٞ أشي. ٌُُٝي هخٍ حُٔلَٕٔٝ ك٢ ًَ َٝ ٝح  َُ خ َطزَ َٔ ََِٗخ َُ ْٓ َ َٕ رِؤ ُْٜيٝ شا ٣َ َٔ ْْ أَثِ ُْٜ٘ ِٓ َِْ٘خ  َؿَؼ َٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ )

( َٕ َٕ )٣ُٕٗٞهُِ٘ٞ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ خُٗٞح ك٤ِ ًَ خ  َٔ ِش ك٤ِ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ َُ ر٤ََُْٜ٘ َٞ ٣َْلِظ رََي ُٛ ٍَ  َٕ ( حُٔـيس( هخُٞح حُلظَ ر٤ٖ ٕ٘( اِ

ٕ ًَ ؿٜش طٌٛذ ا٠ُ ٌٓخٕ ٌُح هخٍ حألٗز٤خء ٝأٓٔ ْٞ ْٜ ٝر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔش٤ًَٖ. كبًٕ حُلظَ كٌْ ٌُٖ ك٤ٚ رَ

اَل طُْشِطْؾ ) َٝ َُْلن   ْ ر٤َََْ٘٘خ رِخ ٌُ ـ٠َ رَْؼُؼَ٘خ َػ٠َِ رَْؼغ  كَخْك ِٕ رَ خ َٔ  (( ٌٛح كٌْ هؼخء.ٕٕك٢ ٍٓٞس ص )َهْظ

 

ُْ *ِب اٌفشق ث١ٓ لٌٛٗ رعبٌٝ فٝ آ٠بد وض١شح فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ ُ٘ ب  َِ ُْ فِٟ  ُٙ ُُ ث١ََْٕ َ ٠َْحُى َّْ َّللاَّ َْ ُ  )ئِ ِٗ ٠َْخزٍَِفُٛ ( ٖ) ف١ِ

ب  َّ ِخ ف١ِ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ ُْ ُٙ ُُ ث١ََْٕ َْ اٌضِش( ٠َْحُى ِٗ ٠َْخزٍَِفُٛ  ( اٌجمشح(؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(ٖٔٔ) َوبُْٔٛا ف١ِ

َّ ح٣٥ش طٞػق حألًؼَ ُٔخ ٣وٍٞ )ًخٗٞح( حٌُالّ ػٖ ٣ّٞ حُو٤خٓش  ْٞ َ٣ ْْ ُْ ر٤ََُْٜ٘ ٌُ ٝحالهظالف ًخٕ ك٢ حُي٤ٗخ )كَخهلّلُ ٣َْل

( َٕ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ خُْٗٞح ك٤ِ ًَ خ  َٔ ِش ك٤ِ َٓ ُْو٤َِخ خ ٖٔٔح َٔ ِش ك٤ِ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ رََي ٣َْوِؼ٢ ر٤ََُْٜ٘ ٍَ  َٕ ( حُزوَس( حالهظالف ك٢ حُي٤ٗخ ٓؼَ)اِ

( َٕ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ خُٗٞح ك٤ِ ًَٔ7 َٔ ( ٌٛٙ ح٥ٕ ٤ُْٝ ك٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش ألٜٗخ طوظي حُي٤ٗخ.( حُـخػ٤ش(. )ك٤ِ َٕ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ  خ ك٤ِ
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 (:ٙآ٣ش )

 ُٙ ْٕ ِِ ثَشَّ  َٚ َٙب  َع ْٚ َٙب َص ْٕ ِِ َخٍََك  َٚ اِحَذٍح  َٚ ٓ َّْٔفٍظ  ِِّ ُُ اٌَِّزٞ َخٍَمَُىُ  َٙب إٌَّبُط ارَّمُْٛا َسثَُّى َِٔغب  *)٠َب أ٠َُّ َٚ ب ِسَعباً َوض١ًِشا  َّ

َٙب )( إٌغب ( ٚفٟ ٔ) َٓ ئ١ٌَِْ َٙب ١ٌَِْغُى َع ْٚ َٙب َص ْٕ ِِ  ًَ َعَع َٚ اِحَذٍح  َٚ ٓ َّْٔفٍظ  ِِّ َٛ اٌَِّزٞ َخٍَمَُىُ  ُ٘ (( 81ٔاألعشاف لبي )

َٙب ) َع ْٚ َٙب َص ْٕ ِِ  ًَ َُّ َعَع اِحَذٍح صُ َٚ ٓ َّْٔفٍظ  ِِّ (( فّب اٌٍّغخ اٌج١ب١ٔخ فٟ ااخزالف ث١ٓ ا٠٢بد؟ ٙٚفٟ اٌضِش )َخٍَمَُىُ 

 ك ٚاٌغعً؟ِٚب اٌفشق ث١ٓ اٌخٍ

 ى.كخػَ حُٔخَٓحث٠ :

حُـؼَ ك٢ حُـخُذ كخُش رؼي حُوِن كخُوِن أهيّ ٝأٓزن. ؿؼَ حٍُِع كطخٓخا ٤ُٔض ٓؼَ هِن حٍُِع كطخٓخا. 

( ََ ٣ُِ َُْوَ٘خ ح َٝ َىسَ  ََ ُْوِ ُْ ح ُْٜ٘ ِٓ  ََ َؿَؼ َٝ ( حُٔخثيس( ال ٣ؼ٢٘ هِوْٜ ٝاٗٔخ ٣ؼ٢٘ ٓٙؿؼَ رٔؼ٠٘ ط٤َّ، ٛٞ هِوٚ ػْ ؿؼِٚ )

خ )ط٤َّْٛ. إً ك٢  ٓا خ َٓ ِّ اِ ٍَ اِٗ ٢ َؿخِػَُِي َُِِ٘خ ( حُزوَس( ط٤َّٙ آخٓخا ٤ُْٝ ٕٗٔحُـخُذ حُـؼَ رؼي حُوِن )هَخ

 هِوٚ آخٓخا. إً ٌٛح حألَٓ حُؼخّ ٌُُٝي ًَ )ؿؼَ ُٝؿٜخ( رؼي حُوِن، 

 

َُّ َععَ  اِحَذٍح صُ َٚ ٓ َّْٔفٍظ  ِِّ أََٔضَي ٌَُىُ *ِب داٌخ ئدخبي األٔعبَ فٟ خٍك اإلٔغبْ فٟ ا٠٢خ )َخٍَمَُىُ  َٚ َٙب  َع ْٚ َٙب َص ْٕ ِِ  ًَ

بٍد صاََل  َّ ٍٍْك فِٟ ظٍُُ ٓ ثَْعِذ َخ ِِ ٍْمًب  ُْ َخ َٙبرُِى َِّ ِْ أُ ُْ فِٟ ثُطُٛ اٍط ٠َْخٍُمُُى َٚ ب١َِٔخَ أَْص َّ َِ صَ َْٔعب ْٓ اأْلَ ٍُْه ِِّ ُّ ٌْ ُْ ٌَُٗ ا ُ َسثُُّى ُُ َّللاَّ ٍس َرٌُِى

( َْ َٛ فَأََّٔٝ رُْصَشفُٛ ُ٘  اٌضِش(؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ( (َٙا ئٌََِٗ ئِاَّ 

َؿَٜخ(؟ كٞحء. ٌٛحٕ آىّ  ػ٤ِٚ حُٔالّ،ٖٓ حُٔوظٞى رخُ٘لْ حُٞحكيس؟ آىّ  ْٝ َُ َْٜ٘خ  ِٓ  ََ َْ َؿَؼ ٖٝٓ حُٔوظٞى رـ )ػُ

خ٤َِٗشَ  َٔ ِّ ػَ َْٗؼخ ْٖ حأْلَ  ٓ  ْ ٌُ َُ ٍَ َِ أَٗ َٝ ٝكٞحء أُِٜٗٔخ ا٠ُ حألٍع ٝأٍِٗ ٓؼٜٔخ ؽؼخٜٓٔخ ٓٔظِِٓخص حُل٤خس كًٌَ )

حؽ (. ٌٛٙ حألُٝحؽ ٢ٛ ٓٔظِِٓخص ٝؿٞى حإلٗٔخٕ ػ٠ِ حألٍع. أٓخ ٗلٖ كوي ُهِِو٘ َٝ ُْ
ْْ ك٢ِ أَ ٌُ حؽ  ٣َْوُِوُ َٝ ُْ

خ رؼيٛخ )أَ

ِْن ( ٌٛح ٤ُْ آىّ ٝكٞحء ٝاٗٔخ ٗلٖ ًًَٝ هِن آىّ ٝكٞحء ك٢ ريح٣ش حٍُٔٞس.  ٖ رَْؼِي َه ِٓ ِْواخ  ْْ َه ٌُ َٜخطِ َٓ
ِٕ أُ رُطُٞ

 َٓ ِٕ أُ ْْ ك٢ِ رُطُٞ ٌُ حؽ  ٣َْوُِوُ َٝ ُْ
ٖ هِؤٜخ ٝأُِٜٗٔخ ًٝخٕ حُـٌحء ٓؼيحا ُٜٔخ كال ٣ُِْٜ٘ ريٕٝ ؿٌحء. أٓخ )أَ ِٓ ِْواخ  ْْ َه ٌُ َٜخطِ

ِْن ( كٌٜح ٗلٖ ٌُح ًًَٛخ رؼي حأل٠ُٝ )هِن آىّ ٝكٞحء(. إً هِن آىّ ٝكٞحء ٓخروش ػ٤ِ٘خ ًًَٝ ٓخ ٣ظؼِن  رَْؼِي َه

رٜٔخ ػْ ًًَ هِو٘خ ٗلٖ ٤ُْٝ حٌُالّ ػ٠ِ آىّ ٛ٘خ. ٌُُي الكع ك٢ ٍٓٞس حُ٘لَ ُٔخ ًًَ طؼخ٠ُ هِو٘خ ًًَ رؼيٛخ 

ح َٝ خ َٔ َٔ َٕ )حألٗؼخّ )َهََِن حُ ٞ ًُ َِ خ ٣ُْش َٔ َُْلن  طََؼخ٠َُ َػ َع رِخ ٍْ حألَ َٝ ٖ  )ِٖص  ز٤ِ ُّٓ   ْ َٞ َهِظ٤ ح ُٛ ًَ ِ ٖ ُّْٗطلَش  كَب ِٓ  َٕ خ َٔ ( ٗ( حإِلٗ

( َٕ ُِٞ ًُ َْٜ٘خ طَؤْ ِٓ َٝ َ٘خكُِغ  َٓ َٝ ْْ ك٤َِٜخ ِىْفء   ٌُ َّ َهَِوََٜخ َُ َْٗؼخ حألَ (( ٌٛح هِو٘خ ٗلٖ ٤ُْٝ آىّ ػْ ًًَ رؼيٛخ )ٝحألٗؼخّ َ٘ٝ

 ٜخ ُ٘خ ٛ٘خ ٤ُْٝ ٥ىّ. أٓخ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ ًًَ آىّ ػْ ٣ًٍظٚ ٖٓ رؼي.هِوٜخ( هِو

 

 (:7آ٣ش )

 * ٌّبرا لّذَ اٌىفش عٍٝ اٌشىش عٍٝ خالف ِب ٠أرٝ دِٚبً فٝ اٌمشآْ؟ )د.فبضً اٌغبِشائٝ(

 ٣وّيّ حُشٌَ اًح هّيّ ٓخ ٣ٔظيػ٢ حُشٌَ ٖٓ ًًَ حُ٘ؼْ ٝحَُكٔش ، ٝك٢ حُوَإٓ ك٤ؼٔخ حؿظٔغ حُشٌَ ٝحٌُلَ هيّ

حُشٌَ ػ٠ِ حٌُلَ )٤ُز٢ِٗٞ أأشٌَ أّ أًلَ( )ٖٝٓ ٣شٌَ كبٗٔخ ٣شٌَ ُ٘لٔٚ ٖٝٓ ًلَ( )ٝحشٌَٝح ٢ُ ٝال 
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 سورة الــــــزمــــر

 ََ ْل ٌُ ُْ ِٙ ح َػ٠ ُِِؼزَخِى َْ اَل ٣َ َٝ  ْْ ٌُ َٕ هللَاَ َؿ٢ِ٘  َػ٘ ِ ٝح كَب َُ لُ ٌْ إِ طٌلَٕٝ( اال ك٢ آ٣ش ٝحكيس كوؾ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ )إِ طَ َٝ  

اَل  َٝ  ْْ ٌُ َػُٚ َُ َْ ٝح ٣َ َُ ٌُ ْ  طَْش َٕ اَُِٗٚ َػ٤ِِ ُِٞ َٔ ْْ طَْؼ ٘ظُ ًُ خ  َٔ ٌُْ رِ ْْ ك٤ََُ٘ز جُ ٌُ ِؿُؼ َْ َٓ  ْ ٌُ ر  ٍَ َْ ا٠َُِ  ٟ ػُ ََ ٍَ أُْه ُْ ِٝ س   ٍَ ُِ ح َٝ  ٍُ ِِ حِص   طَ ٌَ رِ

{ ٍِ ُيٝ َٖ 7حُظُّ ٣ ٌِ حَُ َٝ َُْوخُُِض  ُٖ ح ٣ ِ حُي  {( ٝحُٔزذ ك٢ ًُي أٗٚ طويّ ًًَ حٌُلَ ٝحٌُخك٣َٖ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ )أاََل هلِلَ

ُْ ر٤ََُْٜ٘ ح ٌُ َٕ هللَاَ ٣َْل ُْل٠َ اِ ُُ رَُٞٗخ ا٠َُِ هللَاِ   َ ْْ ااَِل ٤ُُِوَ خ َْٗؼزُُيُٛ َٓ ٤َُِخء  ْٝ ِٚ أَ ٖ ُىِٝٗ ِٓ ٌُٝح  َٕ هللَاَ اَل طََو َٕ اِ ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ ْْ ك٤ِ خ ُٛ َٓ ْْ ك٢ِ 

{  ٍ لَخ ًَ ًِد   خ ًَ  َٞ ُٛ ْٖ َٓ ِْٜي١  شٌَ ًٌُٝي ك٢ آهَ حٍُٔٞس ًًَ {( ك٘خٓذ ٤ٓخم حٍُٔٞس طوي٣ْ حٌُلَ ػ٠ِ ح٣َُٖ

 ٍَ هَخ َٝ حرَُٜخ  َٞ ح َؿخُإَٝٛخ كُظَِلْض أَْر ًَ َحا َكظ٠َ اِ َٓ ُُ  َْ َ ٝح ا٠َُِ َؿَٜ٘ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٤َن حَُ ِٓ َٝ ْْ ػوخد حٌُخك٣َٖ أٝالا ) َٗظَُٜخ أََُ َِ ْْ َه َُُٜ

 َٗٝ ٍُ ٌِ ُ٘٣ َٝ  ْْ ٌُ ر  ٍَ ْْ آ٣َخِص  ٌُ َٕ َػ٤َِْ ْْ ٣َْظُِٞ ٌُ ٘  ٓ   َ ُٓ ٍُ  ْْ ٌُ حِد َػ٠َِ ٣َؤْطِ ٌَ َُْؼ شُ ح َٔ ِِ ًَ ْٖ َكوَْض  ٌِ َُ َٝ ح هَخُُٞح ر٠ََِ  ٌَ َٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ْْ ُِوَخء ٣َ ٌُ

{ َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ كُظَِلْض  {( 7ٔح َٝ ح َؿخُإَٝٛخ  ًَ َحا َكظ٠َ اِ َٓ ُُ َِ٘ش  ـَ ُْ ْْ ا٠َُِ ح رَُٜ ٍَ ح  ْٞ َٖ حطَوَ ٣ ٌِ ٤َن حَُ ِٓ َٝ ػْ ؿِحء حُشخ٣ًَٖ )

 َٗ َِ ْْ َه َُُٜ ٍَ هَخ َٝ حرَُٜخ  َٞ َٖ }أَْر ْْ كَخْىُهَُِٞٛخ َهخُِِي٣ ْْ ِؽْزظُ ٌُ ّ  َػ٤َِْ اَل َٓ  {(. 7ٖظَُٜخ 

 

 (:ٓٔآ٣ش )

 *ِب اٌفشق ث١ٓ )عجبد( ٚ)عجبدٜ(؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(

ك٢ حُوَإٓ حٌُِٔظخٕ ٓٞؿٞىطخٕ ػزخى١ َٓٓٞٓش رخ٤ُخء ٝػزخِى رخٌَُٔس ًِٝظخٛٔخ ٓؼخكش ا٠ُ ٣خء حُٔظٌِْ. ك٢ 

حُوَإٓ ػ٘يٓخ ٣وٍٞ )ػزخى١( رخ٤ُخء ٓـٔٞػش حُؼزخى أًؼَ كٌؤٗٚ ٣لٌف ٓؼ٘خٙ إٔ حُؼزخى أهَ. ػزخى١ أكَكٜخ أًؼَ 

َْ ٣َخ ٖٓ ػزخى كْٜ أًؼَ ٌٛح ك٢ حُوَإٓ ًِٚ اًح هخٍ ػزخى١ رخ٤ُخء  كُٞح  ِػزَخِى١َ كخُٔـٔٞػش أًؼَ ٓؼخٍ )هُ ََ ْٓ َٖ أَ ٣ ٌِ حَُ

خ ) ٤ؼا ِٔ َُٗٞد َؿ ٌُّ َُ حُ لِ ـْ َٕ هللَاَ ٣َ ِش هللَاِ اِ َٔ ْك ٍَ  ٖ ِٓ ْْ اَل طَْوَ٘طُٞح  ِٜ ِٔ َُ َٖ٘ػ٠َِ أَٗلُ ؼَ ًْ خ أَ َٓ َٝ ( حَُِٓ( ٛئالء ًؼَس ألٗٚ )

( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ْطَض رِ ََ ْٞ َك َُ َٝ  ِّ ٣َِذ  )( ٣ٞٓق(، )ٖٓٔحَُ٘خ ؤَََُي ِػزَخِى١ َػ٘ ٢ كَبِٗ ٢ هَ َٓ ح  ًَ اِ ( حُزوَس( ًِْٜ ريٕٝ 8َٙٔٝ

( ُٖ َٔ ٢َِٛ أَْك هَُ ُ ِؼزَخِى١ ٣َوُُُْٞٞح حَُظ٢ِ  َٝ ( حإلَٓحء(. ٖ٘حٓظؼ٘خء ُْ ٣ٔظؼ٢٘ كـخء ػزخى١ رخ٤ُخء، ٣ـزْٜ ًِْٜ، )

 َْ ٍَ ك٤ََظَزِ 7ٔ) ِػزَخىِ )كَزَش  ْٞ ُْوَ َٕ ح ُؼٞ ِٔ ظَ ْٔ َ٣ َٖ ٣ ٌِ َُ٘ٚ )( حَُ َٔ َٕ أَْك َْ ٣َخ 8ُٔؼٞ ْْ  ِػزَخىِ ( حَُِٓ( هِش، )هُ ٌُ رَ ٍَ ُ٘ٞح حطَوُٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ حَُ

ـَ  ُْٛ رِ ََ َٕ أَْؿ ٝ َُ ك٠َ حَُظخرِ َٞ خ ٣ُ َٔ َؼش  اَِٗ ِٓ ح َٝ ُع هللَاِ  ٍْ أَ َٝ َ٘ش   َٔ ٤َْٗخ َك ِٙ حُيُّ ٌِ ُ٘ٞح ك٢ِ َٛ َٔ َٖ أَْك ٣ ٌِ َ خد  )ُِِ َٔ َِ ِك ( حَُِٓ(، ٤ْٔٓ

ِٕ ) )٣َخ ِػزَخِى١َ  َؼش  كَب٣َِخ١َ كَخْػزُُيٝ ِٓ ح َٝ ِػ٢  ٍْ َٕ أَ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ ( حُؼٌ٘زٞص( ٛ٘خى هخٍ حطوٞح ٍرٌْ طخٍص حُظوٟٞ ٙ٘حَُ

خد  ) َٔ َِ ِك ٤ْ ـَ ُْٛ رِ ََ َٕ أَْؿ ٝ َُ ك٠َ حَُظخرِ َٞ خ ٣ُ َٔ ( ٓٔاػخكش ا٠ُ حإل٣ٔخٕ ٝٛ٘خ ُْ ٣وَ حطوٞح ٍرٌْ، ػْ ٛٞ هخٍ )اَِٗ

ِٕ )حَُِٓ( ٛئالء هِش، )٣َخ ػِ  َؼش  كَب٣َِخ١َ كَخْػزُُيٝ ِٓ ح َٝ ِػ٢  ٍْ َٕ أَ ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َْ ا٤ََُِْ٘خ ٙ٘زَخِى١َ حَُ ِص ػُ ْٞ َٔ ُْ حثِوَشُ ح ًَ   ْ َُّ َْٗل ًُ  )

( َٕ َؿُؼٞ َْ ( حُؼٌ٘زٞص( ًؼَس كـخء رـ)ػزخى١( ٓغ حٌُؼَس ٝ)ػزخِى( ٓغ حُوِش. ٖٓ ك٤غ حإلػَحد )ػزخى١ 7٘طُ

ف ٣ٝخء حُٔظٌِْ ٓؼخف ا٤ُٚ ٝك٢ )ػزخِى( ٌٛٙ طوي٣َحا، ٓؼخف ٝٓؼخف ا٤ُٚ ٝػزخِى( ٝحكي، )ػزخى١( ػزخى ٓؼخ

 ًَٓذ. ٌٛٙ ٖٓ هظٞط٤خص حإلٓظؼٔخٍ حُوَآ٢ٗ. 

ُْ ثَِغ١ِْش ِحَغبٍة ) ُ٘ َْ أَْعَش بثُِشٚ فَّٝ اٌصَّ َٛ ب ٠ُ َّ َّ (( عٛسح اٌضِش؟)د.فبضً ٓٔ* ِب اٌٍّغخ اٌج١ب١ٔخ فٟ لٌٛٗ رعبٌٝ )ِٔ

 اٌغبِشائٝ(

٤َْٗخ كَ  ِٙ حُيُّ ٌِ ُ٘ٞح ك٢ِ َٛ َٔ َٖ أَْك ٣ ٌِ َ ُِِ ْْ ٌُ رَ ٍَ ُ٘ٞح حطَوُٞح  َٓ َٖ آَ ٣ ٌِ َْ ٣َخ ِػزَخِى حَُ ُع هللَاِ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ )هُ ٍْ أَ َٝ َ٘ش   َٔ

خد  ) َٔ َِ ِك ٤ْ ـَ ْْ رِ ُٛ ََ َٕ أَْؿ ٝ َُ ك٠َ حَُظخرِ َٞ خ ٣ُ َٔ َؼش  اَِٗ ِٓ ح : آخ إٔ حألؿَ (( ٝحُٔلَٕٔٝ ٣لَٜٔٝٗخ أكي طل٣َ٤َٖٔٓٔٝ

٣ُظّذ ػ٤ِْٜ طزخا رـ٤َ كٔخد ُِيالُش ػ٠ِ حُٔزخُـش ك٢ حألؿَ، أٝ إٔ حُظخر٣َٖ ٣ُظذ ػ٤ِْٜ حألؿَ ٝال 
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٣لخٓزٕٞ ألٕ حُظخرَ ٣ئؿَ ريٕٝ إٔ ٣ُلخٓذ ٣ُٝٔوؾ ػ٘ٚ حألؿَ رويٍ ٓخ طزَ ٣ُٝظـخُٝ ػ٘ٚ ٣ُٝيهِٚ هللا طؼخ٠ُ 

َ ٝهي طٌٕٞ ُِظخر٣َٖ ٢ٛٝ طلظَٔ حُٔؼ٤٤ٖ٘. ٝك٢ حُـ٘ش رـ٤َ كٔخد. كٌِٔش )رـ٤َ كٔخد( هي طٌٕٞ ُألؿ

 :"ٓزؼٕٞ أُلخا ٖٓ أٓظ٢ ٣يهِٕٞ حُـ٘ش رـ٤َ كٔخد". ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْٝٓحُلي٣غ حُش٣َق ػٖ ٍٍٓٞ هللا 

 

 (:ٕٔآ٣ش )

 * ً٘ اٌّب  ٚاٌغ١ش والّ٘ب ِطش؟ )د.فبضً اٌغبِشائٝ(

خء ٝحُـ٤غ ٌُٖ حُٔخء ٝحُـ٤غ ك٢ ح٣٥ظ٤ٖ ٛٞ ًًَ حُـ٤غ ك٢ آ٣ش حُلي٣ي ٝٓخء ك٢ آ٣ش حَُِٓ ٝٛ٘خى كَم ر٤ٖ حُٔ

ٓخ ٣ٍِ٘ ٖٓ حُٔٔخء ٌُٖ ٌٛح حُٔخء ح١ٌُ ٣ٍِ٘ ٖٓ حُٔٔخء هي ٣ٌٕٞ ؿ٤ؼخا ٝهي ٣ٌٕٞ ٓطَحا رلٔذ حُظؼز٤َ حُوَآ٢ٗ. 

َٕ َػخهِزَشُ ح خ ًَ ٤َْق  ًَ  َْ ح كَخٗظُ َا طَ َٓ  ِْٜ َٗخ َػ٤َِْ َْ طَ ْٓ أَ َٝ َٖ حُٔطَ ٣ٔظؼِٔٚ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ك٢ حُؼوٞرخص ) ٤ ِٓ َِ ـْ ُٔ ُْ

ِء  ُْ ٣ٔظؼَٔ حُوَإٓ حُٔطَ اال ك٢ حُؼوٞرش( حألػَحف( 8ٗ) ْٞ َٔ ََ حُ طَ َٓ ْص  ََ ِط ْٓ ٣َِش حَُظ٢ِ أُ َْ ُْوَ ح َػ٠َِ ح ْٞ َُوَْي أَطَ َٝ (

(ٗٓ(  َ ٤ ـ  ِٓ  ٖ  ٓ سا  ٍَ خ ـَ ْْ ِك ِٜ َٗخ َػ٤َِْ َْ طَ ْٓ أَ َٝ َٓ 7ٗ( حُلَهخٕ( ) خء  َٔ ح كَ َا َٓطَ  ِْٜ َٗخ َػ٤َِْ َْ طَ ْٓ أَ َٝ َٖ ( حُلـَ( ) ٣ٍِ ٌَ ٘ ُٔ ُْ َُ ح طَ

أٓخ ك٢ حُلي٣غ كخٓظؼَٔ حُٔطَ . ٌٛح ك٢ حالٓظؼٔخٍ حُوَآ٢ٗ أٓخ حُـ٤غ ك٤ٔظؼِٔٚ ك٢ حُو٤َ( حُشؼَحء( 7ٖٔ)

ٌُٖٝ ُِوَإٓ هظٞط٤ش ك٢ حالٓظؼٔخٍ حُِـ١ٞ ٗوظض ُٜخ إ شخء هللا طؼخ٠ُ كِوخص ُ٘ظليع ػٜ٘خ ألٗٚ  ُِو٤َ

َُ ٓٞػٞع ًز٤َ. ٝحُؼَد كٜٔض ٌٛح حُلَم ٖٓ حالٓظؼٔ ٣َُ٘ش َٝ خ هََ٘طُٞح  َٓ ٖ رَْؼِي  ِٓ ٤َْغ  ـَ ُْ ٍُ ح  ِ َُ٘١ٌِ ٣ َٞ حَُ ُٛ َٝ خٍ. )

٤ُي ) ِٔ َُْل ٢ُُِّ ح َٞ ُْ َٞ ح ُٛ َٝ ظَُٚ  َٔ ْك  ( حُشٍٟٞ(. إً ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٣ًٌَ حُٔطَ ُِؼٌحد.8ٍَٕ

 *ِب اٌفشق ث١ٓ اٌغٍٛن ٚ اٌذخٛي؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(

ُاُلا ) ًُ ر ِي  ٍَ  ََ زُ ُٓ  ٢ٌِ ُِ ْٓ خء 9ٙحُِٔٞى أ٣َٔ ٖٓ حُيهٍٞ )كَخ َٓ خء  َٔ َٔ َٖ حُ ِٓ  ٍَ َِ َٕ هللَاَ أَٗ ََ أَ ْْ طَ ( حُ٘لَ(أ٣َٔ، )أََُ

ِع ) ٍْ ُٚ ٣ََ٘خر٤َِغ ك٢ِ حأْلَ ٌَ َِ َٔ  ( حَُِٓ( أ٣َٔ. ٕٔكَ

َُّ ٠َْغَعٍُ  ب )*ِب اٌفشق ث١ٓ لٌٛٗ رعبٌٝ فٝ اٌحذ٠ذ)صُ ٠ىْٛ حطبِبً( ٚلٌٛٗ )صُ ًِ ( اٌضِش( ؟)د.فبضً ُٕٔٗ ُحطَب

 اٌغبِشائٝ(

ُٞ ػيٗخ ا٠ُ ح٤ُٔخم ٝهَحءس ًَ آ٣ش ٣ظؼق حُلَم. ك٠ آ٣ش حُلي٣ي ًَ حٌُالّ ػٖ حُـ٤غ ٝٓخ ٣وَؽ ٓ٘ٚ. ك٢ آ٣ش 

 َْ ِع ػُ ٍْ ُٚ ٣ََ٘خر٤َِغ ك٢ِ حأْلَ ٌَ َِ َٔ خء كَ َٓ خء  َٔ َٔ َٖ حُ ِٓ  ٍَ َِ َٕ هللَاَ أَٗ ََ أَ ْْ طَ حُُٗٚ حَُِٓ هخٍ طؼخ٠ُ )أََُ َٞ ُْ ْوظَِِلاخ أَ ُّٓ خ  ػا ٍْ َُ  ِٚ َُِؽ رِ ٣ُْو

ُْزَخِد( ٛٞ ح١ٌُ أٍِٗ  ٢ُِ حأْلَ ْٝ ٟ أِلُ ََ ًْ ٌِ َُِي َُ ًَ َٕ ك٢ِ  خ اِ ٓا َؼُُِٚ ُكطَخ ـْ َ٣ َْ ح ػُ َّا ْظلَ ُٓ حُٙ  ََ ٤ُِٜؾ كَظَ َ٣ َْ ٓخ هخٍ ك٢ آ٣ش حُلي٣ي ػُ

ٚ ٣٘خر٤غ ك٢ حألٍع( هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ أٍِٗ ؿ٤ؼخا ٝاٗٔخ هخٍ )ًٔؼَ ؿ٤غ( ُْ ٣٘ٔزٚ ا٠ُ ٗلٔٚ ٓزلخٗٚ، )كٌِٔ

َِؽ، )ػْ ٤ٜ٣ؾ كظَحٙ ٓظلَحا ػْ ٣ـؼِٚ كطخٓخا( ح١ٌُ  ٛٞ ح١ٌُ ٌِٓٚ، )ػْ ٣وَؽ رٚ ٍُػخا( هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٣ُو

أٍِٗ ٖٓ حُٔٔخء ٓخء ٌِٝٓٚ ٣٘خر٤غ ك٢ حألٍع ٝأهَؽ رٚ حٍُِع ٛٞ ح١ٌُ ؿؼِٚ كطخٓخا. ُٝٞ هخٍ ٣ـؼِٚ كطخٓخا 

ْ ٛ٘خى آ٘خى هلل ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ أٓخ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ كخالٓ٘خى هلل طؼخ٠ُ حرظيحء ٖٓ أٍٝ ح٣٥ش ك٢ آ٣ش حُلي٣ي ٤ُ

ا٠ُ آهَٛخ ٛٞ ح١ٌُ ؿؼِٚ كطخٓخا. ك٢ آ٣ش حُلي٣ي ٤ُْ ٛ٘خى آ٘خى هلل طؼخ٠ُ أٓخ ك٢ حَُِٓ كخالٓ٘خى هلل طؼخ٠ُ 

 حرظيحء.
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 اٌٛصب٠ب اٌع١ٍّخ:

 ٌته .ورجائه وخوفه وعبود فً حبه هلل كونً متأله ۩

 اسألً هللا أن ٌشرح صدرك وٌرزقك الطمأنٌنة وٌقنعك بما رزقك وٌبارك لك فٌه . ۩

 من األمور التً تشرح الصدر الذكر وتدبر ألآلٌات والعلم . ۩

 أحسنً لنفسك . ۩

 من رحمة هللا بك توفٌقك للعبادة ومجازاتك علٌها . ۩

 أحذري من كتابه المالئكة الكرام حتى الـتأوه ) آه ( . ۩

 هللا ورحمته ٌخبرنا بالجنة والنار لنتعظ .من عدل  ۩

 هل عبادتك فً حاله السراء والضراء سواء . ۩

 الجحود من كفر النعم . ۩

 أحذري من توزٌع حسناتك بالغٌبة . ۩

 صالة اللٌل أفضل الصلوات بعد الفرٌضة فهً من أسباب الوقاٌة من النار واألمراض . ۩

 اإلٌمان ٌوجب التقوى . ۩

 ( .-شرح الصدر  –األوالد  –حسنات الدنٌا هً ) الرزق الواسع  ۩

 من لم ٌستطع إقامة دٌنه فالهجرة فً حقه واجبة . ۩

 كل من اضطهد له أجر . ۩

أفضل أنواع الصبر الصبر على الطاعة فادعً هللا أن ٌرزقك لذة الطاعة وأنت معافاة وٌرزقك  ۩

 البركة واإلخالص .

ر األمور , وفً ٌح والثناء الحسن من الناس , الرؤٌا الصالحة , تٌسمن بشرى المؤمن فً الدنٌا المد ۩

 اآلخرة حسن الخاتمة والنعٌم فً القبر .

 بقدر النور المقذوف فً صدر العبد ٌكون االنشراح واالطمئنان . ۩

 احذري من موت القلب باالنغماس فً الدنٌا . ۩

 راح عند آٌات الرحمة .من هداٌة هللا لعبد القشعرٌرة عن ذكر آٌات العذاب و االنش ۩

 اسألً هللا أن ٌرزقك الهدى وٌنفعك باآلٌات . ۩
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (: 4ٗ( ئٌٝ ا٠٢خ )  ٕٕاٌضبٟٔ ِٓ ا٠٢خ )  اٌّمطع

 اٌزفغ١ش اٌّٛضٛعٟ ٌٍّمطع:

 ك٤ٔخ ٓزلخٗٚ ًًَ ُٔخ. ح٤َُ٘حٕ ك٢ حٌُخك٣َٖ ػٌحد ٖٓ ُٝٔلش حُوَإٓ، ٓغ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كخٍ( ٕٙ – ٕٕ) ح٣٥خص

 ٖٓ اال ح٤ٌُٗٞش ح٣٥خص رٌٜٙ ٣٘ظلغ ال أٗٚ ٛ٘خ ر٤ّٖ رٚ، حإل٣ٔخٕ ا٠ُ حُٔٞطِش ٝهيٍطٚ ٝكيح٤ٗظٚ ىالثَ رؼغ طويّ

 .حُٜيٟ أَٓ ُٚ ٣َٝٔ طيٍٙ هللا شَف

 .حُوَإٓ ٝػَر٤ش ُِظ٤ًٌَ، حألٓؼخٍ ػَد( ٖٔ – 7ٕ) ح٣٥خص

 ٝإٔ حُٔٞص، ا٠ُ طخثَٕٝ حُوِن إٔ طؼخ٠ُ ًًَ ُٔخ. ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝٝػي ُِٔش٤ًَٖ ٝػ٤ي( 7ٖ – ٕٖ) ح٣٥خص

 ؿِحء ٛ٘خ ًًَ ر٤ْٜ٘، ٣لظَ طؼخ٠ُ ٝأٗٚ ٝحُشَى، حُظٞك٤ي أَٓ ك٢ ٍرْٜ ػ٘ي ٤ٓوظظٕٔٞ ٝحٌُخك٣َٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ

 .حُل٣َو٤ٖ ٖٓ ًَ

 ٓزلخٗٚ أٗٚ ػ٠ِ حُزَح٤ٖٛ ٓزن ك٤ٔخ طؼخ٠ُ هللا ٓخم ُٔخ. ُْٜ هللا ٝطٜي٣ي حُٔش٤ًَٖ ػالٍ( ٓٗ – 8ٖ) ح٣٥خص

 حالٓظلٜخّ رٌٜح أهٍَطْ كِجٖ: حُظوي٣َ ًٝخٕ ٝحإلػالٍ، رخُٜيح٣ش حُوِٞد ك٢ رظظَكٚ حُٔؼخ٢ٗ ك٢ حُٔظظَف

 ُي٣ْٜ٘ ٓلٔيحا  كوخٍ ٝحُظلخص، ُِٔؼخ٢ٗ حُٔخُي أ،ٙ ًٔخ ٌُِحص حُوخُن إٔ ر٤خٕ ػ٤ِٚ ػطق! ر٠ِ: ٤ُوُٖٞ حإلٌٗخ١ٍ

 ".ٓؤُظْٜ ُٝجٖ" ُٔؼزٞىحطْٜ حٌُخَٓ ٝحُؼـِ ُٚ، حُظخٓش حُويٍس: رؤط٤ِٖ رخػظَحكْٜ

 طخٍس حُٔش٤ًَٖ ٌٓحٛذ كٔخى ٓزن ك٤ٔخ طؼخ٠ُ هللا ًًَ ُٔخ. ٝػِٔٚ طؼخ٠ُ هللا هيٍس ٓظخَٛ( 8ٗ – ٔٗ) ح٣٥خص

 ػ٤ِٚ ٣شن ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حُ٘ز٢ ًٝخٕ حُٞػ٤ي، حُٞػي رًٌَ ٝطخٍس حألٓؼخٍ رؼَد ٝطخٍس ٝحُز٤٘خص رخُيالثَ

 .حُْٜ ٌٛح ػ٘ٚ ٣َكغ رٌالّ أٍىكٚ هٞٓٚ ًلَ

 

 :اٌز١ّٙذ

لٔيهلل ٝحُظالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ُٝىٗخ ػِٔخ ٝٛيٟ حُ  رْٔ هللا

 ٝطو٠..

 .حُـخ٣ٍخص حُلٔ٘خص ٝحٍُه٘خ، هللا اال ٣ؼِٜٔخ ال ٣ََٓس ٝر٤٘ي ر٤٘٘خ ٝحؿؼَ حَُٔحثَ أػٔخٍ حٍُه٘خ حُِْٜ

 حٌٌُد إٔ ًٔخ، حإل٣ٔخٕ أٓخّ كخُظيم، حُظيم ٣ُ٘ش ٢ٛ حإل٣ٔخٕ رؼي ك٤خطٚ ك٢ حَُٔء رٜخ ٣ظ٣ِٖ ٣ُ٘ش أػظْ إ

 . ٝا٣ٔخٕ ًٌد ٣ـظٔغ كال، حُ٘لخم أٓخّ

 . ؿ٤َٛخ ػٜ٘خ ٣ظلَع حُظ٢ حألٓخ٤ٓش حألهالم ٖٓ ٝحُظيم

  :رٚ اال طظْ ال أش٤خء ػالػش ك٢ ٝحُظيم

 .حٌُالّ ك٢ حُِلع ٝطيم، حألػٔخٍ ك٢ ح٤ُ٘ش ٝطيم، طلو٤وخ رخإل٣ٔخٕ حُوِذ طيم
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 ( طي٣وخ هللا ػ٘ي ٣ٌظذ كظ٠ ٣ظيم حُؼزي ٣ِحٍ ال) حُظي٣و٤ٖ ٓغ ُٝظلشَ طيم ًِٜخ ك٤خطي طٌٕٞ ٢ٌُٝ

 حُظيم ػ٠ِ حٓظ٣َٔض كبًح، حُٔٞحؽٖ ٌٛٙ ك٢ طيهض ٝاًح ط٘ـٞ ٢ٌُ ٌٌُِد ك٤ٜخ طلظخؽ ٓٞحؽٖ ك٢ هللا ٣وظزَى

 . طي٣وخ هللا ػ٘ي طٌظذ

 .طيم ٝهيّ طيم ٓوؼي ٣َُهي هللا ُؼَ طيم ُٔخٕ ُٔخٗي ٤ٌُٖٝ، طيهخ ٝٓوَؿي طيم ٓيهِي كخؿؼَ

 .حُظي٣و٤٤ٖ ٖٓ ٣ـؼِ٘خ إٔ هللا ٗٔؤٍ حُظي٣و٤ٚ َٓطزش حُ٘زٞس َٓطزش ط٢ِ حُظ٢ حأل٠ُٝ حَُٔطزش

 (هظِي ٝإ رخُظيم ػ٤ِي: )حُوطخد رٖ ػَٔ هخٍ

 (.ٝحُشٌَ، حألهالم ٝكٖٔ، ٝحُل٤خء، حُظيم:  ٍرق كوي ك٤ٚ ًٖ ٖٓ أٍرغ:)  ػزخّ حرٖ هخٍ

 (ًٌرض ٓخ كالٍ حٌٌُد إٔ حُٔٔخء ٖٓ ٓ٘خى ٗخىٟ ُٞ ٝهللا: )هللا ٍكٔٚ حألُٝحػ٢ حإلٓخّ هخٍ

 ٓز٤َ ك٢ ر٤ٔل٢ أػَد إٔ ٖٓ ا٢ُ أكذ رخُظيم هللا أػخَٓ ٤ُِش أر٤ض ألٕ: ) هللا ٍكٔٚ أٓزخؽ رٖ ٣ٞٓق هخٍ

 (هللا

 ٣٘لؼي أٗٚ طَٟ ك٤غ حٌٌُد ٝحؿظ٘ذ، ٣٘لؼي كبٗٚ ٣ؼَى أٗٚ طَٟ ك٤غ رخُظيم ػ٤ِي: )هللا ٍكٔٚ حُشؼز٢ هخٍ

 ( ٣ؼَى كبٗٚ

 (حُٔظوٕٞ ْٛ أُٝجي رٚ ٝطيم رخُظيم ؿخء ٝح١ٌُ: )طؼخ٠ُ كوخٍ حُظيم ٝطؼخ٠ُ ٓزلخٗٚ هللا ٝحٓظيف

  هخُٚ ك٤ٔخ طيم ٖٓٔ ٓوخْٜٓ هخّ ٖٝٓ حألٗز٤خء ًُي ك٢ ٣يهَ رخُظيم ؿخء

 رٖٔ حكظوخٍٙ أٝ حٓظٌزخٍٙ رٔزذ رٚ ٣ظيم ال هي ٌُٖٝ رخُظيم حإلٗٔخٕ ٣ـت هي ألٗٚ رخُظيم أ١ (رٚ ٝطيم)

 . رٚ ٝحُظظي٣ن حُظيم ٖٓ حُٔيف ك٢ ري كال رٚ ٝأط٠ هخُٚ

  حٓظٌزخٍٙ ٝػيّ طٞحػؼٚ ػ٠ِ ٣يٍ ٝطظي٣وٚ، ٝػيُٚ ػِٔٚ ػ٠ِ ٣يٍ كظيهٚ

 .ح٤ُّٞ طيحٍٓ٘خ ك٢ ح٣٥ش ٌٛٙ هللا ربًٕ ٓ٘ظيحٍّ

 

 :آهَ ط٤ٜٔي -

 . أؿٔؼ٤ٖ ٝطلزٚ آُٚ ٝػ٠ِ ٓلٔي ٗز٤٘خ ػ٠ِ ٝحُٔالّ ٝحُظالس هلل ٝحُلٔي هللا رْٔ

 ..ٝػِٔخ طو٠ ٝ ٛيٟ ُٝىٗخ ػِٔظ٘خ رٔخ ٝحٗلؼ٘خ ٣٘لؼ٘خ ٓخ ػِٔ٘خ حُِْٜ

 .حُـخ٣ٍخص حُلٔ٘خص حٍُه٘خ حُِْٜ، أٗض اال ٣ؼِٜٔخ ال ٣ََٓس ٝر٤٘ي ر٤٘٘خ ٝحؿؼَ حَُٔحثَ أػٔخٍ حٍُه٘خ حُِْٜ

 ك٢ أػٔخٍْٛ ٝهؼٞح حٌُِٔحص ك٢ أٗلْٜٔ ػ٠ِ أَٓكٞح ح٣ٌُٖ رؼغ ػٖ ٓٔظـَر٤ٖ ٣ظٔخءُٕٞ حُ٘خّ ٖٓ ًؼ٤َ

 ُْٜ؟ ٣ـلَ أ٠ٗ حُلٔ٘خص ٖٓ ش٤جخ ٣ؼِٔٞح ُْٝ ٝحُٔلَٓخص حُٔؼخط٢ حٍطٌخد
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 أَٓكٞح ح٣ٌُٖ ػزخى١ ٣خ هَ) حَُرخ٢ٗ حُ٘يحء ٌٛح ا٠ُ ٝحٓظٔؼٞح حٌَُحّ حألكزش أ٣ٜخ ٣ٍٝيًْ ؿ٤ٔؼخ ُٜئالء ٗوٍٞ

 (حَُك٤ْ حُـلٍٞ ٛٞ اٗٚ ؿ٤ٔؼخ حٌُٗٞد ٣ـلَ هللا إ هللا ٍكٔش ٖٓ طو٘طٞح ال أٗلْٜٔ ػ٠ِ

 ( ؿ٤ٔؼخ حٌُٗٞد ٣ـلَ هللا إ) ػزخىٙ ػٖ هللا ٍكٔش ٣لـذ ٖٝٓ حُظٞرش ٝر٤ٖ ٛئالء ر٤ٖ ٣لٍٞ ٖٓ

 رخُٜ٘خٍ ٣يٙ ٣ٝزٔؾ حُٜ٘خٍ ٢ٔٓء ٤ُظٞد رخ٤َُِ ٣يٙ ٣زٔؾ طؼخ٠ُ هللا إ) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ هخٍ

 .ِْٓٔ ٍٝحٙ(ٓـَرٜخ ٖٓ حُشْٔ ططِغ كظ٠ ح٤َُِ ٢ٔٓء ٤ُظٞد

 أَٛ آهَ أػَف ا٢ٗ: ) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ هخٍ طٌِْ ٖٓ أػظْ ٍرْٜ ػ٠ِ ُِٔوز٤ِٖ رشَٟ ٝٛ٘خى

 ػٖ ِٝٓٞٙ ًٗٞرٚ ًزخٍ ػ٘ٚ ٗلٞح: ك٤وٍٞ رَؿَ ٣ئط٠ حُـ٘ش ا٠ُ ىهٞال حُـ٘ش أَٛ ٝآهَ حُ٘خٍ ٖٓ هَٝؿخ حُ٘خٍ

 ٣ٌَ٘ إٔ ٣ٔظط٤غ ال، ٗؼْ: ك٤وٍٞ، ًٌٝح ًٌح ًٌح ٣ّٞ ٝػِٔض، ًٌٝح ًٌح ًٌح ٣ّٞ ػِٔض: ُٚ ك٤وخٍ: هخٍ، طـخٍٛخ

 ٍٍٓٞ كؼلي: هخٍ ٛخٛ٘خ أٍحٛخ ال أش٤خء ػِٔض ٍد ٣خ: ك٤وٍٞ، كٔ٘ش ٤ٓجش رٌَ ُي كبٕ: ك٤وخٍ ش٤جخ ًُي ٖٓ

 .ِْٓٔ ٍٝحٙ(ٗٞحؿٌٙ ريص كظ٠ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا

ٖ ااِل"  طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ًُي ٣ٝظيم َٖ  طَخدَ  َٓ َٓ آ َٝ  ََ ِٔ َػ الا  َٝ َٔ َُجِيَ  َطخُِلخا  َػ ْٝ ُ ٍُ  كَؤ ْْ  هللَاُ  ٣ُزَي  ِٜ ٤ جَخطِ َ٘خص   َٓ َٔ َٕ  َك خ ًَ  هللَاُ  َٝ

ِك٤ٔخا  َؿلٍُٞحا  ٍَ " 

 ٝإ حُو٤خٓش ك٤ّٞ ، حالػظزخٍ رٌٜح ؽخػش حٌُٗذ ك٤٘وِذ ، ٝحٓظـلَ ٝحٓظَؿغ ٗيّ ٓؼ٠ ٓخ طًٌَ ًِٔخ ألٗٚ 

 . طل٤لظٚ ك٢ كٔ٘ش ٣ٝ٘وِذ ، ٣ؼَٙ ال كبٗٚ ٌٓظٞرخ ٝؿيٝٙ

  :٣وٍٞ ٓٔؼٞى حرٖ ػٖ

 .........( أٗلْٜٔ ػ٠ِ أَٓكٞح ح٣ٌُٖ ػزخى١ ٣خ هَ) حُـَف ٍٓٞس ك٢ كَؿخ حُوَإٓ ك٢ آ٣ش أًؼَ إ

 .طيحٍٓ٘خ ك٢ ح٣٥ش ٌٛٙ ٓ٘ظيحٍّ هللا ربًٕ ح٤ُّٞ

  

 فٛائذ ٚأعئٍخ رذثش٠خ:

 َٛ رـ٤َٙ؟، رٚ كؼَٔ ُإلٓالّ طيٍٙ هللا شَف ٖٓ ٣ٔظ١ٞ 

( ْٖ َٔ فَ  أَكَ ََ ُٙ  هللَاُ  َش ٍَ الِّ  َطْي ْٓ َٞ  ُإِِل ٍ   َػ٠َِ كَُٜ ُٞٗ  ْٖ ِٓ  ِٚ ر  ٍَ   َ ٣ْ َٞ ٤َشِ  كَ ِٓ ِْوَخ ُِ  ْْ ْٖ  هُُِٞرُُٜ ِٓ  َِ ًْ ٍ   ك٢ِ أَُُٝجِيَ  هللَاِ  ًِ ٖ   َػال ز٤ِ ُٓ ) 

 ػ٠ِ حُؼ٤ٖ، ه٣ََ ٓ٘شَكخ رٜخ، ٝحُؼَٔ هللّا  أكٌخّ ُظِو٢ كخطٔغ ُإلٓالّ، طيٍٙ هللّا  شَف ٖٓ أك٤ٔظ١ٞ: أ١   

َٞ : ) روُٞٚ حَُٔحى ٝٛٞ أَٓٙ، ٖٓ رظ٤َس ٍ   َػ٠َِ كَُٜ ُٞٗ  ْٖ ِٓ  ِٚ ر  َ  : ) هُٞٚ ري٤َُ ًٌُي، ٤ُْ ًٖٔ(  ٍَ ٣ْ َٞ ٤َشِ  كَ ِٓ ِْوَخ ُِ 

 ْْ ْٖ  هُُِٞرُُٜ ِٓ  َِ ًْ  ِٓظلظش ٍرٜخ، ػٖ ٓؼَػش ٢ٛ رَ رًٌَٙ، ططٔجٖ ٝال آ٣خطٚ، طظًٌَ ٝال ٌُظخرٚ، ط٤ِٖ ال: أ١(  هللَاِ  ًِ

 . حٌُز٤َ ٝحُشَ حُشي٣ي، ح٣َُٞ ُْٜ كٜئالء ؿ٤َٙ، ا٠ُ

ٍ   ك٢ِ أَُُٝجِيَ )     ٖ   َػال ز٤ِ  حإلهزخٍ ك٢ حُٔؼخىس ًَ ٖٝٓ ٤ُٝٚ؟ ػٖ أػَع ٖٓ ػالٍ ٖٓ أػظْ ػالٍ ٝأ١(  ُٓ

  ٣ؼَٙ؟ ٓخ ًَ ػ٠ِ ٝأهزَ ًًَٙ، ػٖ هِزٚ ٝهٔخ ػ٤ِٚ،
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 (ٓظشخرٜخ:) طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ رخُظشخرٚ حَُٔحى ًظخرٚ؟ٝٓخ هللا ٝطق رٔخًح 

ٍَ  هللَاُ ) َِ َٗ  َٖ َٔ َُْلِي٣غِ  أَْك ظََشخرِٜاخ ًِظَخراخ ح ؼَخ٢َِٗ  ُٓ َٓ  َُّ ُْ٘ٚ  طَْوَشِؼ َٖ  ُؿُِٞىُ  ِٓ ٣ ٌِ َٕ  حَُ ْٞ ْْ  ٣َْوَش رَُٜ ٍَ  َْ ُٖ  ػُ ْْ  ط٤َِِ ْْ  ُؿُُِٞىُٛ هُُِٞرُُٜ  ا٠َُِ َٝ

 َِ ًْ ُِيَ  هللَاِ  ًِ ِْٜي١ هللَاِ  َُٛيٟ ًَ َ٣  ِٚ ْٖ  رِ ْٖ  ٣ََشخءُ  َٓ َٓ َٝ  َِ خ هللَاُ  ٣ُْؼِِ َٔ ْٖ  َُُٚ  كَ  ( . َٛخى   ِٓ

  أٗٚ ُِٗٚ ح١ٌُ ًظخرٚ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

ٔ (/ َٖ َٔ َُْلِي٣غِ  أَْك  حُوَإٓ، ٌٛح هللّا  ًالّ ٖٓ حُُِٔ٘ش حٌُظذ ٝأكٖٔ هللّا، ًالّ حُلي٣غ كؤكٖٔ حإلؽالم، ػ٠ِ(  ح

 حُلي٣غ أكٖٔ ألٗٚ حُٔؼخ٢ٗ، أؿَ ٓؼخ٤ٗٚ، ٝإٔ ٝأٝػلٜخ، حألُلخظ أكظق أُلخظٚ إٔ ػِْ حألكٖٔ، ٛٞ ًخٕ ٝاًح

 ٝٓؼ٘خٙ، ُلظٚ ك٢

 طيرَٙ ًِٔخ اٗٚ كظ٠. حُٞؿٞٙ ٖٓ رٞؿٚ حالهظالف، ٝػيّ ٝحالثظالف حُلٖٔ ك٢ ٓظشخرٜخ( ٓظشخرٜخ ًظخرخ/)ٕ

 ال رؤٗٚ ٣ٝـِّ حُ٘خظ٣َٖ، ٣زَٜ ٓخ حُـخٓؼش، ٓؼخ٤ٗٚ ك٢ كظ٠ حطلخهٚ، ٖٓ ٍأٟ حُٔظلٌَ، ك٤ٚ ٝطلٌَ حُٔظيرَ،

 . حُٔٞػغ ٌٛح ك٢ رخُظشخرٚ حَُٔحى ٌٛح ػ٤ِْ، ك٤ٌْ ٖٓ اال ٣ظيٍ

َٞ : طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ٝأٓخ    ُٛ ١ٌِ ٍَ  حَُ َِ ْٗ ٌِظَخدَ  َػ٤َِْيَ  أَ ُْ ُْ٘ٚ  ح خص   آ٣َخص   ِٓ َٔ ٌَ ْل ُٓ  َٖ ُٛ  ُّّ ٌِظَخدِ  أُ ُْ َُ  ح أَُه ظََشخرَِٜخص   َٝ  كخَُٔحى ُٓ

ُْ٘ٚ : هخٍ ٌُٜٝح حُٔلٌْ، ا٠ُ رَىٛخ اال حالشظزخٙ ٌٛح ٣ٍِٝ ٝال حُ٘خّ، ٖٓ ًؼ٤َ كّٜٞ ػ٠ِ طشظزٚ حُظ٢ رٜخ،  آ٣َخص   ِٓ

خص   َٔ ٌَ ْل ُٓ  َٖ ُٛ  ُّّ ٌِظَخدِ  أُ ُْ َُ  ح أَُه ظََشخرَِٜخص   َٝ  ألٗٚ كٔ٘ٚ، ك٢: أ١ ٓظشخرٜخ، ًِٚ ؿؼِٚ ٝٛ٘خ ُزؼؼٚ، حُظشخرٚ كـؼَ ُٓ

َٖ : ) هخٍ َٔ َُْلِي٣غِ  أَْك  . ًًَٗخ ًٔخ رؼؼخ رؼؼٚ ٣شزٚ ٝحُـ٤ٔغ ٝآ٣خص، ٍٓٞ ٝٛٞ(  ح

ؼَخ٢َِٗ /) ٖ  حُشَ، أَٛ ٝطلخص حُو٤َ، أَٛ ٝطلخص ٝحُٞػ٤ي، ٝحُٞػي ٝحألكٌخّ، حُوظض ك٤ٚ طؼ٠٘: أ١(  َٓ

 ح٤ًُِٔش ٓؼخ٤ٗٚ ا٠ُ حُوِن حكظ٤خؽ ػِْ ُٔخ طؼخ٠ُ، كبٗٚ ٝكٔ٘ٚ، ؿالُظٚ، ٖٓ ٌٝٛح ٝطلخطٚ، هللّا  أٓٔخء ك٤ٚ ٝطؼ٠٘

 رؼي ًِٔخ حألشـخٍ إٔ كٌٔخ حألشـخٍ، ُٔو٢ حُٔخء رُِٔ٘ش ُِوِٞد، حُٔؼخ٢ٗ طِي ٝإٔ ُألهالم، حٌُِٔٔش ُِوِٞد،

 كٌٌُي حُ٘خكؼش، حُؼٔخٍ أٗٞحع ٝأػَٔص كٔ٘ض ٓو٤ٜخ طٌٍَ ًِٝٔخ طِلض، ٍرٔخ رَ ٗوظض، حُٔخء رٔو٢ ػٜيٛخ

 ؿ٤ٔغ ك٢ ٝحكيس َٓس حُٔؼ٠٘ ػ٤ِٚ طٌٍَ ُٞ ٝأٗٚ ػ٤ِٚ، طؼخ٠ُ هللّا  ًالّ ٓؼخ٢ٗ طٌٍَ ا٠ُ ىحثٔخ ٣لظخؽ حُوِذ

 رٔخ حهظيحء ح٣ٌَُْ، حُِٔٔي ٌٛح حُظل٤َٔ ٌٛح ك٢ ٌِٓض ٌُٜٝح ٓ٘ٚ، حُ٘ظ٤ـش طلظَ ُْٝ ٓٞهؼخ، ٓ٘ٚ ٣وغ ُْ حُوَإٓ،

 ؿ٤َ حُٔؼ٠٘، ًخَٓ طل٤َٔٙ طـي ٓٞػغ ًَ رَ حُٔٞحػغ، ٖٓ ٓٞػغ ػ٠ِ حُلٞحُش ك٤ٚ طـي كال ُٚ، طل٤َٔ ٛٞ

 ُِوخٍة ٣٘زـ٢ ٌٌٝٛح كخثيس، ٝأًؼَ رؼغ ٖٓ أرٔؾ ٣ٌٕٞ حُٔٞحػغ رؼغ ًخٕ ٝإ ٣شزٜٚ، ٓٔخ ٓؼ٠ ُٔخ َٓحع

 ٝٗلغ ًؼ٤َ، ه٤َ ًُي رٔزذ ُٚ ٣لظَ كبٗٚ ٓ٘ٚ، حُٔٞحػغ ؿ٤ٔغ ك٢ حُظيرَ ٣يع ال إٔ ُٔؼخ٤ٗٚ، حُٔظيرَ ُِوَإٓ،

 . ؿ٣َِ

: ) طؼخ٠ُ هخٍ كٌِٜح حُٜٔظي٣ٖ، حألُزخد أ٢ُٝ هِٞد ك٢ أػََ ٝحُؼظٔش، حُـالُش رٌٜٙ حُؼظ٤ْ حُوَإٓ ًخٕ ُٝٔخ/ٗ

 َُّ ُْ٘ٚ  طَْوَشِؼ َٖ  ُؿُِٞىُ  ِٓ ٣ ٌِ َٕ  حَُ ْٞ ْْ  ٣َْوَش رَُٜ َْ )  حُِٔػؾ، ٝحُظ٤َٛذ حُظو٣ٞق ٖٓ ك٤ٚ ُٔخ(  ٍَ ُٖ  ػُ ْْ  ط٤َِِ ْْ  ُؿُُِٞىُٛ هُُِٞرُُٜ  ا٠َُِ َٝ

 َِ ًْ  . حُشَ ػَٔ ٖٓ ٣َٛزْٜ ٝطخٍس حُو٤َ، ُؼَٔ ٣َؿزْٜ طخٍس كٜٞ ٝحُظَؿ٤ذ، حَُؿخء ًًَ ػ٘ي: أ١(  هللَاِ  ًِ

 ؟(هللا ٛيٟ ًُي: )طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ رخإلشخٍس حَُٔحى ٓخ 

ُِيَ )  /ٔ  كؼِٚ ؿِٔش ٖٓ ٝٛٞ ُؼزخىٙ، ٓ٘ٚ ٛيح٣ش: أ١(  هللَاِ  َُٛيٟ)  ك٤ْٜ حُوَإٓ طؤػ٤َ ٖٓ هللّا  ًًَٙ ح١ٌُ(  ًَ

ِْٜي١)  ػ٤ِْٜ، ٝاكٔخٗٚ َ٣  ِٚ ْٖ )  ًُي رٔزذ: أ١(  رِ  .ػزخىٙ ٖٓ(  ٣ََشخءُ  َٓ
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ُِيَ : ) روُٞٚ حَُٔحى إٔ ٣ٝلظَٔ/ ٕ  . ٌُْ ٝطل٘خٙ ح١ٌُ حُوَإٓ: أ١(  ًَ

ِْٜي١)  ٓ٘ٚ اال هللّا  ا٠ُ ٣ٞطَ ؽ٣َن ال ح١ٌُ(  هللَاِ  َُٛيٟ)  َ٣  ِٚ ْٖ  رِ ْٖ  ٣ََشخءُ  َٓ  هخٍ ًٔخ هظيٙ، كٖٔ ٖٓٔ(  ِػزَخِىِٙ  ِٓ

ِْٜي١ طؼخ٠ُ َ٣  ِٚ ِٖ  هللَاُ  رِ حَُٗٚ  حطَزَغَ  َٓ َٞ ََ  ٍِْػ زُ َٔالِّ  ُٓ   حُ

  ( ْٖ َٓ َٝ  َِ خ هللَاُ  ٣ُْؼِِ َٔ ْٖ  َُُٚ  كَ  ( َٛخى   ِٓ

 حُٜيٟ، ا٠ُ ٓز٤َ كال ٌٛح، ٣لظَ ُْ كبًح ًظخرٚ، ػ٠ِ ُإلهزخٍ ٝحُظٞك٤ن طٞك٤وٚ اال ا٤ُٚ ٣ٞطَ ؽ٣َن ال ألٗٚ   

 . ٝحُشوخء حُٔز٤ٖ حُؼالٍ اال ٛٞ ٝٓخ

 َٛ ػ٘خىٙ؟ ػ٠ِ ٝحٓظَٔ ػَ رٖٔ ُطخػظٚ هللا ٛيحٙ ٖٓ ٣ٔظ١ٞ 

( ْٖ َٔ ِٚ  ٣َظَو٢ِ أَكَ ِٜ ْؿ َٞ حدِ  ُٓٞءَ  رِ ٌَ َُْؼ َّ  ح ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ ََ  ح ه٤ِ َٝ  َٖ ٤ ِٔ خ ًُٝهُٞح ُِِظَخُِ َٓ  ْْ ْ٘ظُ ًُ  َٕ زُٞ ِٔ ٌْ  ( طَ

 حُؼالٍ ك٢ ًخٕ ًٖٔ ًَحٓظٚ، ُيحٍ حُٔٞطِش حُط٣َن ُِٔٞى ٝٝكوٚ هللّا، ٛيحٙ ح١ٌُ ٌٛح أك٤ٔظ١ٞ: أ١   

 .حُؼظ٤ْ حُؼٌحد كـخءٙ حُو٤خٓش، هيّ كظ٠ ػ٘خىٙ ػ٠ِ ٝحٓظَٔ

 (رٞؿٜٚ ٣ظو٢ أكٖٔ: )هُٞٚ ك٢ حُٞؿٚ هض ُٔخًح... 

 حُؼٌحد ٓٞء ك٤ٚ ٣ظو٢ كٜٞ ك٤ٚ، ٣ئػَ حُؼٌحد ٖٓ ش٢ء ٝأى٠ٗ حألػؼخء، أشَف ٛٞ ح١ٌُ رٞؿٜٚ ٣ظو٢ كـؼَ   

ََ )  ٍٝؿالٙ، ٣يحٙ ؿِض هي ألٗٚ ه٤ِ َٝ  َٖ ٤ ِٔ خ ًُٝهُٞح: ) ٝطو٣َؼخ طٞر٤وخ ٝحُٔؼخط٢، رخٌُلَ أٗلْٜٔ،(  ُِِظَخُِ َٓ  ْْ ْ٘ظُ ًُ 

 َٕ زُٞ ِٔ ٌْ  (  طَ

ٌَدَ )     ًَ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  حَُ ِٓ  ْْ ِٜ ُْ )  ٛئالء، ًٌد ًٔخ حألْٓ ٖٓ(  هَْزِِ حدُ  كَؤَطَخُٛ ٌَ َُْؼ ْٖ  ح َٕ  ال َك٤ْغُ  ِٓ ٝ َُ  ؿلِش ك٢ ؿخءْٛ(  ٣َْشُؼ

 . هخثِٕٞ ْٛ أٝ ٜٗخٍ، أٍٝ

  ( ُْ حهَُٜ ًَ َ ١َ )  حُؼٌحد رٌُي(  هللَاُ  كَؤ ِْ ُِْو َُْل٤َخسِ  ك٢ِ ح ٤َْٗخ ح ٌَحدُ )  هِوٚ ٝػ٘ي هللّا  ػ٘ي كخكظؼلٞح(  حُيُّ ََُؼ سِ  َٝ ََ َُ  ح٥ِه زَ ًْ  أَ

 ْٞ خُٗٞح َُ ًَ  َٕ ٞ ُٔ  . حُظؼ٣ٌذ ٖٓ أُٝجي أطخد ٓخ ك٤ظ٤زْٜ حُظ٣ٌٌذ، ػ٠ِ حُٔوخّ ٖٓ ٛئالء ك٤ِلٌٍ(  ٣َْؼَِ

 ػَرٜخ؟ ٖٓ حُلٌٔش ٝٓخ،حُوَإٓ ك٢ حُٔؼَٝرش حألٓؼخٍ ٢ٛ ٓخ 

َُوَيْ ) ْرَ٘خ َٝ ََ ِّ  َػ ح ك٢ِ َُِِ٘خ ٌَ َٛ  ِٕ آ َْ ُْوُ ْٖ  ح ِٓ   َ ًُ   َ ؼَ َٓ  ْْ َٕ  ََُؼَُِٜ ٝ َُ ًَ ٌَ  ( . ٣َظَ

 حُظٞك٤ي ٝأٓؼخٍ حُشَ، أَٛ ٝأٓؼخٍ حُو٤َ أَٛ أٓؼخٍ حألٓؼخٍ، ؿ٤ٔغ ٖٓ حُوَإٓ ك٢ ػَد أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

ْْ )  ًُي ك٢ ٝحُلٌٔش حألش٤خء، كوخثن ٣وَد ٓؼَ ًَٝ ٝحُشَى، َٕ  ََُؼَُِٜ ٝ َُ ًَ ٌَ  حُلن ُْٜ ٗٞػق ػ٘يٓخ(  ٣َظَ

 .٣ٝؼِٕٔٞ ك٤ؼِٕٔٞ

 حُوَإٓ؟ هللا ٝطق رٔخًح  

ر٤ِّاخ هََُءحٗاخ)     ََ ََ  َػ ؽ   ١ًِ َؿ٤ْ َٞ  ػ٠ِ هظٞطخ حُٔؼخ٢ٗ، َٜٓ حألُلخظ، ٝحػق ػَر٤خ، هَآٗخ ؿؼِ٘خٙ: أ١(  ِػ

ََ . ) حُؼَد ؽ   ١ًِ َؿ٤ْ َٞ  ٌٝٛح ٓؼخ٤ٗٚ، ك٢ ٝال أُلخظٚ ك٢ ال حُٞؿٞٙ، ٖٓ رٞؿٚ ٗوض ٝال هَِ ك٤ٚ ٤ُْ: أ١(  ِػ

54



 

25 
 

 سورة الــــــزمــــر

يُ : طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ ٝحٓظوخٓظٚ حػظيحُٚ ًٔخٍ ٣ٔظِِّ ْٔ َُْل ِ  ح ١ٌِ هلِلَ ٍَ  حَُ َِ ْٗ ٌِظَخدَ  َػْزِيِٙ  َػ٠َِ أَ ُْ ْْ  ح َُ َٝ  َْ َؼ ـْ خ َُُٚ  ٣َ ؿا َٞ *  ِػ

خ ٔا  (ه٤َ 

 ًُي؟ ٖٓ حُلٌٔش ٓخ  

    ( ْْ َٕ  ََُؼَُِٜ  حُٔٔظو٤ْ، حُؼَر٢ حُوَإٓ رٌٜح ٝحُؼ٤ِٔش، حُؼ٤ِٔش حُظوٟٞ ؽَم ػ٤ِْٜ ِٜٓ٘خ ك٤غ طؼخ٠ُ، هللا(  ٣َظَوُٞ

 . ٓؼَ ًَ ٖٓ ك٤ٚ هللّا  ػَد ح١ٌُ

 ٝحُظٞك٤ي؟ ُِشَى هللا ػَرٚ ح١ٌُ حُٔؼَ ٓخ 

دَ : ) كوخٍ ٝحُظٞك٤ي ُِشَى ٓؼال ػَد ػْ    ََ ؼاَل هللَاُ  َػ ُؿال َٓ ِٚ )  ػزيح: أ١(  ٍَ خءُ  ك٤ِ ًَ ََ َٕ  ُش ُٞٔ ًِ ظََشخ  كْٜ(  ُٓ

 ٓظشخًٕٔٞ ْٛ رَ ٍحكظٚ، طٌٖٔ كظ٠ حُلخالص ٖٓ ٝكخُش حألٍٓٞ ٖٓ أَٓ ػ٠ِ ٓظلو٤ٖ ٤ُٝٔٞح ًؼ٤َٕٝ،

 حُشًَخء ٛئالء ٓغ حَُؿَ ٌٛح كخٍ طظٖ كٔخ ؿ٤َٙ، ح٥هَ ٣َ٣ٝي ط٘ل٤ٌٙ ٣َ٣ي ٓطِذ ُٚ ًَ ك٤ٚ، ٓظ٘خُػٕٞ

  حُٔظشخ٤ًٖٔ؟

ُؿال)     ٍَ خ َٝ ٔا َِ َٓ   َ ُؿ ََ َْ . ) حُظخٓش حَُحكش ُٚ ٝكظِض ٤ٓيٙ، ٓوظٞى ػَف هي ُٚ، هخُظخ: أ١(  ُِ َٛ  ِٕ ٣َخ ِٞ ظَ ْٔ َ٣  )

ؼاَل)  حَُؿالٕ ٌٛحٕ: أ١  . ٣ٔظ٣ٞخٕ ال ؟(  َٓ

 ك٢ هِزٚ ٣طٔجٖ ٝال هَحٍ، ُٚ ٣ٔظوَ ال كظَحٙ ٌٛح، ٣يػٞ ػْ ٌٛح، ٣يػٞ ٓظشخًٕٔٞ، شًَخء ك٤ٚ حُٔشَى، ًٌُي

َْ )  كـ ؽٔؤ٤ٗ٘ش، ٝأًَٔ ٍحكش أطْ ك٢ كٜٞ ُـ٤َٙ، حُشًَش ٖٓ هللّا  هِظٚ هي َُرٚ، ٓوِض ٝحُٔٞكي ٓٞػغ، َٛ 

 ِٕ ٣َخ ِٞ ظَ ْٔ ؼاَل ٣َ يُ  َٓ ْٔ َُْل ِ  ح َْ . ) حُـٜخٍ ٝاٍشخى حُزخؽَ، ٖٓ حُلن طز٤٤ٖ ػ٠ِ(  هلِلَ ْْ  رَ ُٛ َُ ؼَ ًْ َٕ  ال أَ ٞ ُٔ  (  ٣َْؼَِ

  ( َ٤ ض   اَِٗي َٓ  ْْ اَُِٜٗ َٝ  َٕ ٤ ظُٞ َٓ ) 

خ) ٣ٔٞص إٔ ري ال ًٌِْ: أ١     َٓ َِْ٘خ َٝ َ   َؿَؼ ْٖ  ُِزََش ِْيَ  هَْزِِيَ  ِٓ ُُْو ْٕ  ح ِ ضَ  أَكَب ِٓ  ُْ َٕ  كَُٜ َُْوخُُِيٝ َْ ) (، ح ْْ  ػُ ٌُ َ َّ  اِٗ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ ْ٘يَ  ح  ِػ

 ْْ ٌُ ر  ٍَ  َٕ ٞ ُٔ ُُٔٞٙ  هللَاُ  أَْكَظخُٙ  ػِٔٚ ٓخ ًُال ٣ٝـخ١ُ حُؼخىٍ، رلٌٔٚ ر٤ٌْ٘ ك٤لظَ ك٤ٚ، ط٘خُػظْ ك٤ٔخ(  طَْوظَِظ َٗ َٝ 

 ٝأػظٔٚ؟ حُظِْ أشي ٓخ 

( ْٖ َٔ ُْ  كَ ْٖ  أَْظَِ َٔ ٌَدَ  ِٓ ٌَدَ  هللَاِ  َػ٠َِ ًَ ًَ ْيمِ  َٝ ًْ  رِخُظ  َْ  َؿخَءُٙ  اِ َْ  ك٢ِ أ٤ََُْ َ ٟ َؿَٜ٘ ٞا ْؼ َٓ  َٖ ٣َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ . ) 

ْٖ )  ظِٔخ ٝأشي أظِْ ال أٗٚ: ٝٓوزَح ٓلٌٍح طؼخ٠ُ، ٣وٍٞ    َٔ ٌَدَ  ِٓ  -هللا؟ ػ٠ِ حٌٌُد ٣ٌٕٞ ٤ًق-( هللَاِ  َػ٠َِ ًَ

 كٌْ أٝ رٌٌح، أهزَ أٝ ًٌح، هخٍ طؼخ٠ُ هللّا  رؤٕ حإلهزخٍ أٝ حُ٘زٞس، رخىػخء أٝ رـالُٚ، ٤ِ٣ن ال ٓخ ا٠ُ ر٘ٔزظٚ آخ

ْٕ : )طؼخ٠ُ هُٞٚ ك٢ ىحهَ كٌٜح ًخًد، ٝٛٞ رٌٌح أَ خ هللَاِ  َػ٠َِ طَوُُُٞٞح َٝ َٕ  ال َٓ ٞ ُٔ  أش٘غ كٜٞ ٝاال ؿخٛال ًخٕ إ( طَْؼَِ

 . ٝأش٘غ

ٌَدَ )     ًَ ْيمِ  َٝ ًْ  رِخُظ   ألٗٚ ٓ٘ٚ، ػظ٤ْ ظِْ كظ٣ٌٌزٚ كٌٌرٚ، رخُز٤٘خص حُٔئ٣ي حُلن ؿخءٙ ٖٓٔ أظِْ ٓخ: أ١(  َؿخَءُٙ  اِ

 . ظِْ ػ٠ِ ظِٔخ ًخٕ رخُلن، ٝحُظ٣ٌٌذ هللّا  ػ٠ِ حٌٌُد ر٤ٖ ؿخٓؼخ ًخٕ كبٕ ُٚ، طز٤ٖ ٓخ رؼي حُلن ٍى
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    ( َْ َْ  ك٢ِ أ٤ََُْ َ ٟ َؿَٜ٘ ٞا ْؼ َٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ َٕ . ًٝخكَ ظخُْ ًَ ٖٓ هللّا  كن ٝأهٌ ْٜٓ٘، حالشظلخء رٜخ ٣لظَ(  ُِ ىَ  اِ َْ  حُش 

  ْ ِْ ْ   َُظُ   َػِظ٤

 ٝطظي٣وٚ؟ طيهٚ ٣يٍ ٓخًح ٝػ٠ِ،حُٔظيم حُظخىم ػٞحد ٓخ 

١ٌِ: ) كوخٍ ٝػٞحرٚ، حُٔظيم حُظخىم ًًَ ٝػوٞرظٚ، ٝؿ٘خ٣ظٚ حٌٌُٔد حٌُخًد ًًَ ُٝٔخ    حَُ ْيمِ  َؿخءَ  َٝ (  رِخُظ 

 ٝك٤ٔخ ٝأكٌخٓٚ، هللّا  هزَ ػٖ هخُٚ ك٤ٔخ طيم ٖٓٔ ٓوخْٜٓ، هخّ ٖٝٓ حألٗز٤خء ًُي ك٢ كيهَ ٝػِٔٚ، هُٞٚ ك٢

 . حُظيم هظخٍ ٖٓ كؼِٚ

َطَيمَ )     َٝ  ِٚ  أٝ حٓظٌزخٍٙ، رٔزذ رٚ، ٣ظيم ال هي ٌُٖٝ رخُظيم، حإلٗٔخٕ ٣ـ٢ء هي ألٗٚ رخُظيم: أ١(  رِ

 ٝطظي٣وٚ ٝػيُٚ، ػِٔٚ ػ٠ِ ٣يٍ كظيهٚ ٝحُظظي٣ن، حُظيم ٖٓ حُٔيف ك٢ ري كال رٚ، ٝأط٠ هخُٚ ُٖٔ حكظوخٍٙ

 . حٓظٌزخٍٙ ٝػيّ طٞحػؼٚ ػ٠ِ ٣يٍ

ُْ )  حأل٣َٖٓ ر٤ٖ ُِـٔغ ٝكوٞح ح٣ٌُٖ: أ١(  أَُُٝجِيَ )     ُٛ  َٕ ظَوُٞ ُٔ ُْ  حُظيم ا٠ُ طَؿغ حُظوٟٞ هظخٍ ؿ٤ٔغ كبٕ(  ح

 . رٚ ٝحُظظي٣ن رخُلن

    ( ْْ خ َُُٜ َٓ  َٕ ْ٘يَ  ٣ََشخُءٝ ْْ  ِػ ِٜ ر   كٌَ. رشَ هِذ ػ٠ِ هطَ ٝال ٓٔؼض، إًٔ ٝال ٍأص، ػ٤ٖ ال ٓٔخ حُؼٞحد، ٖٓ(  ٍَ

ُِيَ )  ٤ٜٓؤ، ٓؼي ُْٜ، كخطَ كبٗٚ ٝحُٔشظ٤ٜخص، حٌُِحص أط٘خف ٖٓ ٝٓش٤جظْٜ، اٍحىطْٜ رٚ طؼِوض ٓخ حءُ  ًَ َِ  َؿ

 َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ َٖ )  ٣َحْٛ كبٗٚ ٣َٝٗٚ ٣ٌٞٗٞح ُْ كبٕ ٣َٝٗٚ، ًؤْٜٗ هللاّ  ٣ؼزيٕٝ ح٣ٌُٖ(  ح ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ  . هللّا  ػزخى ا٠ُ(  ح

 ( ََ ل  ٌَ ْْ  هللَاُ  ٤ُُِ ُْٜ٘ أَ  َػ َٞ ْٓ ١ٌِ أَ ُِٞح حَُ ِٔ ْْ  َػ َُٜ٣ِِ ـْ َ٣ َٝ  ْْ ُٛ ََ ِٖ  أَْؿ َٔ ١ٌِ رِؤَْك خُٗٞح حَُ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ  ( ٣َْؼ

 َٔ٢ٛ؟ ٓخ. كخالص ػالع ُٚ حإلٗٔخٕ ػ 

 . أكٖٔ ٝال أٓٞأ، ال أٝ أكٖٔ، أٝ أٓٞأ، آخ: كخالص ػالع ُٚ حإلٗٔخٕ ػَٔ   

 ٝحألكٖٔ ًِٜخ، حُٔؼخط٢ ٝحألٓٞأ، ػوخد، ٝال ػٞحد رٚ ٣ظؼِن ال ٝٓخ حُٔزخكخص هْٔ حأله٤َ ٝحُؤْ   

ََ : ) هُٞٚ ٝإٔ ح٣٥ش، ٓؼ٠٘ ٣ظز٤ٖ حُظلظ٤َ، كزٌٜح ًِٜخ، حُطخػخص ل  ٌَ ْْ  هللَاُ  ٤ُُِ ُْٜ٘ أَ  َػ َٞ ْٓ ١ٌِ أَ ُِٞح حَُ ِٔ  ًٗٞرْٜ: أ١(  َػ

ْْ )  ٝطوٞحْٛ، اكٔخْٜٗ رٔزذ حُظـخٍ، َُٜ٣ ِِ ـْ َ٣ َٝ  ْْ ُٛ ََ ِٖ  أَْؿ َٔ ١ٌِ رِؤَْك خُٗٞح حَُ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ َٕ  ًِٜخ رلٔ٘خطْٜ: أ١(  ٣َْؼ  هللَاَ  اِ

ُْ  ال ٍَ  ٣َْظِِ ْؼوَخ س   ِٓ ٍَ ًَ  ْٕ اِ َ٘شا  طَيُ  َٝ َٔ ٣ُْئصِ  ٣َُؼخِػْلَٜخ َك َٝ  ْٖ ِٓ  ُْٚٗ ح َُُي َا خ أَْؿ ٔا   َػِظ٤

 ( َْ خف   هللَاُ  أ٤ََُْ ٌَ كَُٞٗيَ  َػْزَيُٙ  رِ  ٞ ٣َُو َٝ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  رِخَُ ِٓ  ِٚ ْٖ  ُىِٝٗ َٓ َٝ  َِ خ هللَاُ  ٣ُْؼِِ َٔ ْٖ  َُُٚ  كَ ْٖ )(  َٛخى   ِٓ َٓ ْٜيِ  َٝ خ هللَاُ  ٣َ َٔ  َُُٚ  كَ

 ْٖ ِٓ   َ ِؼ ُٓ  َْ ِ   هللَاُ  أ٤ََُْ ٣ ِِ ّ   ١ًِ رَِؼ ْٗظِوَخ  ( . ح

    ( َْ خف   هللَاُ  أ٤ََُْ ٌَ  أَٓٙ ٝحٓظؼَ رؼزٞى٣ظٚ، هخّ ح١ٌُ رؼزيٙ، ٝػ٘خ٣ظٚ ٝؿٞىٙ، ًَٓٚ ٖٓ أ٤ُْ: أ١(  َػْزَيُٙ  رِ

 ك٢ ٤ٌٓل٤ٚ طؼخ٠ُ هللّا  كبٕ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ ٓلٔي ٝٛٞ َُرٚ، ػزٞى٣ش حُوِن أًَٔ هظٞطخ ٤ٜٗٚ، ٝحؿظ٘ذ

 . رٔٞء ٗخٝأٙ ٖٓ ػ٘ٚ ٣ٝيكغ ٝى٤ٗخٙ، ى٣٘ٚ أَٓ

كَُٞٗيَ )      ٞ ٣َُو َٝ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  رِخَُ ِٓ  ِٚ  . ٝػالُْٜ ؿ٤ْٜ ٖٓ ٌٝٛح رٔٞء، ط٘خُي إٔ ٝحألٗيحى حألط٘خّ ٖٓ(  ُىِٝٗ
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    ( ْٖ َٓ َٝ  َِ خ هللَاُ  ٣ُْؼِِ َٔ ْٖ  َُُٚ  كَ ْٖ  َٛخى   ِٓ َٓ ْٜيِ  َٝ خ هللَاُ  ٣َ َٔ ْٖ  َُُٚ  كَ ِٓ   َ ِؼ  ٝحإلػالٍ، حُٜيح٣ش ر٤يٙ ح١ٌُ طؼخ٠ُ ألٗٚ(  ُٓ

َْ . ) ٣ٌٖ ُْ ٣شؤ ُْ ٝٓخ ًخٕ شخء ٓخ ح١ٌُ ٝٛٞ ِ   هللَاُ  أ٤ََُْ ٣ ِِ  ٝرؼِطٚ ش٢ء، ًَ رٜخ هَٜ حُظ٢ حٌُخِٓش حُؼِس ُٚ(  رَِؼ

ّ   ١ًِ. ) ٌَْٓٛ ػ٘ٚ ٣ٝيكغ ػزيٙ ٣ٌل٢ ْٗظِوَخ  . ٗؤظٚ ٓٞؿزخص كخكٌٍٝح ػظخٙ، ٖٓٔ(  ح

 ُِٔوِٞهخص؟ حُوخُن ٝأٗٚ،حُٔؼزٞى ٓزلخٗٚ ٝكيٙ أٗٚ ػ٠ِ حُوخؽغ حُي٤َُ ٓخ 

( ْٖ َُجِ َٝ  ْْ ُْظَُٜ ؤَ َٓ  ْٖ حصِ  َهَِنَ  َٓ َٝ خ َٔ َٔ عَ  حُ ٍْ حألَ َٝ  َٖ َْ  هللَاُ  ٤ََُوُُُٞ ْْ  هُ أ٣َْظُ ََ خ أَكَ َٓ  َٕ ْٖ  طَْيُػٞ ِٓ  ِٕ ْٕ  هللَاِ  ُىٝ حَى٢َِٗ  اِ ٍَ َ   هللَاُ  أَ  رُِؼ

 َْ َٛ  َٖ خِشلَخصُ  ُٛ ًَ  ِٙ  َ ْٝ  ُػ حَى٢ِٗ أَ ٍَ ش   أَ َٔ ْك ََ َْ  رِ َٛ  َٖ ٌَخصُ  ُٛ ِٔ ْٔ ُٓ  ِٚ ظِ َٔ ْك ٍَ  َْ ز٢َِ  هُ ْٔ ِٚ  هللَاُ  َك َُ  َػ٤َِْ ًَ َٞ َٕ  ٣َظَ ُِٞ  ً َٞ ظَ ُٔ ُْ  ( .  ح

ْٖ : ) كوِض أٗلْٜٔ، ٖٓ ى٤ُال ػ٤ِْٜ ٝأهٔض ىٝٗٚ، ٖٓ رخ٣ٌُٖ ٣وٞكٞٗي ح٣ٌُٖ حُؼالٍ ٛئالء ٓؤُض ُٝجٖ: أ١    َٓ 

حصِ  َهَِنَ  َٝ خ َٔ َٔ عَ  حُ ٍْ حأل َٖ . ) ش٤جخ هِوٜخ ٖٓ ٥ُٜظْٜ ٣ؼزظٞح ُْ(  َٝ َْ . ) ٝكيٙ. هِوٜخ ح١ٌُ(  هللَاُ  ٤ََُوُُُٞ  ُْٜ(  هُ

ْْ : ) هللّا  هيٍس طز٤٘ض ٓخ رؼي آُٜظْٜ، ػـِ ٓوٍَح أ٣َْظُ ََ خ)  أهز٢َٗٝ: أ١(  أَكَ َٓ  َٕ ْٖ  طَْيُػٞ ِٓ  ِٕ ْٕ  هللَاِ  ُىٝ حَى٢َِٗ  اِ ٍَ  هللَاُ  أَ

  َ  . ًخٕ ػَ أ١َ (  رُِؼ

    ( َْ َٛ  َٖ خِشلَخصُ  ُٛ ًَ  ِٙ  َ ْٝ . ) كخٍ؟ ا٠ُ كخٍ ٖٓ رظول٤لٚ أٝ رخ٤ٌُِش، ربُحُظٚ(  ُػ حَى٢ِٗ أَ ٍَ ش   أَ َٔ ْك ََ  ا٢َُ  ٣ٞطَ(  رِ

َْ . ) ى٤ٗخ١ أٝ ى٢٘٣ ك٢ ٓ٘لؼش رٜخ َٛ  َٖ خصُ  ُٛ ٌَ ِٔ ْٔ ُٓ  ِٚ ظِ َٔ ْك  ٝال حُؼَ ٣ٌشلٕٞ ال: ٤ٓوُٕٞٞ.ػ٢٘؟ ٝٓخٗؼخطٜخ(  ٍَ

 . حَُكٔش ٣ٌٕٔٔٞ

 ٝإٔ ٝكيٙ، حُؼخٍ حُ٘خكغ ُِٔوِٞهخص، حُوخُن ٝأٗٚ حُٔؼزٞى، ٝكيٙ أٗٚ ػ٠ِ حُوخؽغ حُي٤َُ طز٤ٖ ٓخ رؼي ُْٜ هَ   

َْ : ) ٤ًٝيْٛ ٌَْٓٛ ٓٔظيكؼخ ًلخ٣ظٚ، ٓٔظـِزخ ٝحُؼَ، ٝحُ٘لغ حُوِن ػٖ.ٝؿٚ ًَ ٖٓ ػخؿِ ؿ٤َٙ ز٢َِ  هُ ْٔ  هللَاُ  َك

 ِٚ َُ  َػ٤َِْ ًَ َٞ َٕ  ٣َظَ ُِٞ  ً َٞ ظَ ُٔ ُْ  - ٝكيٙ - ر٤يٙ كخ١ٌُ ٓؼخٍْٛ، ٝىكغ ٓظخُلْٜ ؿِذ ك٢ حُٔؼظٔيٕٝ ٣ؼظٔي ػ٤ِٚ: أ١(  ح

 . رٚ أٛظْ ال ٝٓخ أ٢٘ٔٛ ٓخ ًَ ٤ٌٓل٢٘٤ كٔز٢، ٛٞ حٌُلخ٣ش

 حإل٣ٔخٕ؟ ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ كخٍ ح١ٌُ ٝٓخ،حُٔالّ ػ٤ِٚ ُوٞٓٚ ػظ٤ْ طٜي٣ي ح٣٥خص ٌٛٙ ك٢ 

( َْ ِّ  ٣َخ هُ ْٞ ُِٞح هَ َٔ ْْ  َػ٠َِ حْػ ٌُ خَٗظِ ٌَ َ   اِٗ ٢ َٓ ِٓ فَ  َػخ ْٞ َٔ َٕ  كَ ٞ ُٔ ْٖ )(  طَْؼَِ َٓ  ِٚ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ ِٚ  َػ ٣ِِ َُّ  ٣ُْو ٣َِل َٝ  ِٚ حد   َػ٤َِْ ٌَ ْ   َػ و٤ِ ُٓ  ) 

َْ : ) أ١    ِّ  ٣َخ: ) حٍَُٓٞ أ٣ٜخ ٣خ ُْٜ(  هُ ْٞ ُِٞح هَ َٔ ْْ  َػ٠َِ حْػ ٌُ خَٗظِ ٌَ  ألٗلٌْٔ، ٍػ٤ظٔٞٛخ حُظ٢ كخُظٌْ ػ٠ِ: أ١(  َٓ

 . ش٢ء حألَٓ ٖٓ ُٚ ٝال ش٤جخ حُؼزخىس ٖٓ ٣ٔظلن ال ٖٓ ػزخىس ٖٓ

َ   اِٗ ٢)     ِٓ فَ . ) ٝكيٙ طؼخ٠ُ هلّل  حُي٣ٖ اهالص ٖٓ ا٤ُٚ، ىػٞطٌْ ٓخ ػ٠ِ(  َػخ ْٞ َٔ َٕ  كَ ٞ ُٔ   حُؼخهزش ُٖٔ(  طَْؼَِ

   ٝ  ( ْٖ َٓ  ِٚ حد   ٣َؤْط٤ِ ٌَ ِٚ  َػ ٣ِِ َُّ . ) حُي٤ٗخ ك٢(  ٣ُْو ٣َِل َٝ  ِٚ حد  )  حألهَٟ ك٢(  َػ٤َِْ ٌَ ْ   َػ و٤ِ  ٣ٍِٝ، ٝال ػ٘ٚ ٣لٍٞ ال(  ُٓ

 ٝر٤ٖ ر٤ْٜ٘ كخٍ ٝحُؼ٘خى حُظِْ ٌُٖٝ حُٔو٤ْ، ُِؼٌحد حُٔٔظلوٕٞ أْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ ْٝٛ ُْٜ، ػظ٤ْ طٜي٣ي ٌٝٛح

 .حإل٣ٔخٕ

 ِْٝٓ؟ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ حٍَُٓٞ ٜٓٔش ٝٓخ،حُوَإٓ حشظَٔ ٓخًح ػ٠ِ 

َُْ٘خ اَِٗخ) َِ ْٗ ٌِظَخدَ  َػ٤َِْيَ  أَ ُْ ِّ  ح َُْلن   َُِِ٘خ ِٖ  رِخ َٔ ْٛظََيٟ كَ ِٚ  ح ِٔ ْٖ  كََِِْ٘ل َٓ َٝ  ََ خ َػ َٔ َُّ  كَبَِٗ خ َػ٤ََِْٜخ ٣َِؼ َٓ ْٗضَ  َٝ ْْ  أَ ِٜ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ  (  رِ
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 ٓخىس ٛٞ ح١ٌُ ٝٗٞح٤ٛٚ، ٝأٝحَٓٙ أهزخٍٙ ك٢ حُلن، ػ٠ِ حُٔشظَٔ حٌُظخد ٍُٓٞٚ ػ٠ِ أٍِٗ أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

 . حُؼخ٤ُٖٔ ػ٠ِ حُلـش رٚ هخٓض ٝأٗٚ ًَحٓظٚ، ىحٍ ٝا٠ُ هللّا  ا٠ُ حُٞطٍٞ أٍحى ُٖٔ ٝرالؽ حُٜيح٣ش،

    ( ِٖ َٔ ْٛظََيٟ كَ ْٖ )  ٗلٔٚ ا٠ُ ٣ؼٞى ًُي ٗلغ كبٕ أٝحَٓٙ ٝحطزغ رٍ٘ٞٙ(  ح َٓ َٝ  ََ خ)  حُٜيٟ ُٚ طز٤ٖ رؼيٓخ(  َػ َٔ  كَبَِٗ

 َُّ خ. ) ش٤جخ هللّا  ٣ؼَ ال(  َػ٤ََِْٜخ ٣َِؼ َٓ ْٗضَ  َٝ ْْ  أَ ِٜ َ   َػ٤َِْ ٤ًِ َٞ  ٝطـزَْٛ ػ٤ِٜخ، ٝطلخٓزْٜ أػٔخُْٜ ػ٤ِْٜ طللع(  رِ

 . رٚ أَٓص ٓخ ا٤ُْٜ طئى١ ٓزِؾ أٗض ٝاٗٔخ طشخء، ٓخ ػ٠ِ

 ( ُك٠َ هللَا َٞ َْ  ٣َظَ ْٗلُ َٖ  حألَ طَِٜخ ِك٤ ْٞ حَُظ٢ِ َٓ َٝ  ْْ ُٔضْ  َُ َٜخ ك٢ِ طَ ِٓ َ٘خ يُ  َٓ ِٔ ْٔ صَ  َػ٤ََِْٜخ هََؼ٠ حَُظ٢ِ ك٤َُ ْٞ َٔ ُْ َُ  ح ِٓ َْ ُ٣ َٝ 

ٟ ََ َ   ا٠َُِ حألُْه ٠ أََؿ ّٔا َٔ ُٓ  َٕ ُِيَ  ك٢ِ اِ ّ   ٣٥َخص   ًَ ْٞ َٕ  ُِوَ ٝ َُ ٌَ  ( . ٣َظَلَ

 هللَاُ : ) كوخٍ ٝٓٞطْٜ، ك٤خطْٜ كخٍ ٝك٢ ْٜٝٗٞٓ، ٣وظظْٜ كخٍ ك٢ رخُؼزخى، رخُظظَف حُٔظلَى أٗٚ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

ك٠َ َٞ َْ  ٣َظَ ْٗلُ َٖ  حأل طَِٜخ ِك٤ ْٞ  . حُٔٞص ٝكخس حٌُزَٟ، حُٞكخس ٌٝٛٙ(  َٓ

 َٛ ُٚٞح١ٌُ حُٔٞص ِٓي ٣ظٞكخًْ هَ: )طؼخ٠ُ هُٞٚ ٣٘خك٢(ٓٞطٜخ ك٤ٖ حألٗلْ ٣ظٞك٠ هللا: ) طؼخ٠ُ ه ًَٝ 

 ؟(رٌْ

 هخٍ ًٔخ ٝأػٞحٗٚ، حُٔٞص ِٓي رٌُي ًَٝ هي أٗٚ ٣٘خك٢ ال ٗلٔٚ، ا٠ُ حُلؼَ ٝاػخكش حألٗلْ ٣ظٞك٠ أٗٚ ٝاهزخٍٙ   

َْ : طؼخ٠ُ ْْ  هُ ًُ كَخ َٞ َِيُ  ٣َظَ صِ  َٓ ْٞ َٔ ُْ ١ٌِ ح ََ  حَُ  ً ُٝ  ْْ ٌُ ح َكظ٠َ رِ ًَ ُْ  َؿخءَ  اِ ًُ صُ  أََكَي ْٞ َٔ ُْ كَْظُٚ  ح َٞ َُِ٘خ طَ ُٓ ٍُ  ْْ ُٛ َٕ  ال َٝ ؽُٞ  َ  ألٗٚ ٣ُلَ

 طؼخ٠ُ ٓ٘٘ٚ ٖٓ إٔ رخػظزخٍ أٓزخرٜخ، ا٠ُ ٣ٝؼ٤لٜخ حُٔيرَ، حُوخُن أٗٚ رخػظزخٍ ٗلٔٚ، ا٠ُ حألش٤خء ٣ؼ٤ق طؼخ٠ُ

 . ٓززخ حألٍٓٞ ٖٓ أَٓ ٌَُ ؿؼَ إٔ ٝكٌٔظٚ

 ُٚٞحَُظ٢ِ: ) ٝه َٝ  ْْ ُٔضْ  َُ َٜخ ك٢ِ طَ ِٓ َ٘خ  ك٢ طٔض ُْ حُظ٢ حُ٘لْ ٣ٝٔٔي: أ١ حُظـَٟ، حُٔٞطٚ ٌٝٛٙ(  َٓ

يُ )  ٓ٘خٜٓخ، ِٔ ْٔ صَ  َػ٤ََِْٜخ هََؼ٠ حَُظ٢ِ)  حُ٘لْ حُ٘ل٤ٖٔ ٛخط٤ٖ ٖٓ(  ك٤َُ ْٞ َٔ ُْ  أٝ ٓخص، ًخٕ ٖٓ ٗلْ ٢ٛٝ(  ح

 . ٓ٘خٓٚ ك٢ ٣ٔٞص إٔ هؼ٢

    ( َُ ِٓ َْ ُ٣ ٟ)  حُ٘لْ(  َٝ ََ َ   ا٠َُِ حألْه ٠ أََؿ ّٔا َٔ َٕ . ) ٝأؿِٜخ ٍُهٜخ حٓظٌٔخٍ ا٠ُ: أ١(  ُٓ ُِيَ  ك٢ِ اِ ّ   ٣٥َخص   ًَ ْٞ  ُِوَ

 َٕ ٝ َُ ٌَ  . ٓٞطْٜ رؼي حُٔٞط٠ ٝاك٤خثٚ حهظيحٍٙ، ًٔخٍ ػ٠ِ(  ٣َظَلَ

 ح٣٥ش؟ ٌٛٙ ػ٤ِٚ طيٍ ٓخًح ػ٠ِ 

 ٓوِٞهش ٝأٜٗخ حُزيٕ، ؿَٞٛ ؿَٞٛٙ ٓوخُق ر٘لٔٚ، هخثْ ؿْٔ ٝحُ٘لْ حَُٝف إٔ ػ٠ِ ى٤َُ ح٣٥ش ٌٛٙ ٝك٢   

 حُزَُم، ك٢ طظاله٠ ٝحألٓٞحص حألك٤خء أٍٝحف ٝإٔ ٝحإلٍٓخٍ، ٝحإلٓٔخى حُٞكخس ك٢ ك٤ٜخ هللّا  ٣ظظَف ٓيرَس،

 . حألٓٞحص أٍٝحف ٣ٝٔٔي حألك٤خء، أٍٝحف هللّا  ك٤ََٓ كظظلخىع، كظـظٔغ،

 

  ُٖٔ ٣ٝٔؤُْٜٞٗ؟ رْٜ ٣ظؼِوٕٞ شلؼخء ىٝٗٚ ٖٓ حطوٌ ٖٓ ػ٠ِ هللا أٌَٗ ٤ًٝق،حُشلخػش 

( ِّ ٌُٝح أَ ْٖ  حطََو ِٓ  ِٕ َْ  ُشلََؼخءَ  هللَاِ  ُىٝ ْٞ  هُ َُ َٝ خُٗٞح أَ َٕ  ال ًَ ٌُٞ ِِ ْٔ ال َش٤ْجاخ ٣َ َٝ  َٕ َْ )(  ٣َْؼوُِِٞ ِ  هُ خ حَُشلَخَػشُ  هلِلَ ٤ؼا ِٔ ِْيُ  َُُٚ  َؿ ُٓ 

حصِ  َٝ خ َٔ َٔ عِ  حُ ٍْ حألَ َٝ  َْ ِٚ  ػُ َٕ  ا٤َُِْ َؿُؼٞ َْ  ( .  طُ
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َْ . ) ٣ٝؼزيْٛ ٣ٝٔؤُْٜ رْٜ ٣ظؼِن شلؼخء ىٝٗٚ ٖٓ حطوٌ ٖٓ ػ٠ِ طؼخ٠ُ، ٣ٌَ٘     ال ٝأٜٗخ ؿِْٜٜ، ٓز٤٘خ - ُْٜ(  هُ

ْٞ : )  -حُؼزخىس ٖٓ ش٤جخ طٔظلن َُ َٝ خُٗٞح أَ َٕ  ال)  حُشلؼخء ٖٓ حطوٌطْ ٖٓ: أ١(  ًَ ٌُٞ ِِ ْٔ  ك٢ ًٍس ٓؼوخٍ ال: أ١(  َش٤ْجاخ ٣َ

 ألٜٗخ رٚ، ٣ٔيكٞح إٔ ٣ٔظلوٕٞ ػوَ، ُْٜ ٤ُْٝ رَ أًزَ، ٝال ًُي ٖٓ أطـَ ٝال حألٍع، ك٢ ٝال حُٔٔخٝحص

 ٝأؿِْٜٜ حُ٘خّ أػَ ٖٓ ٛٞ أّ ػوال؟ حطوٌٛخ ُٖٔ إ: ٣وخٍ كَٜ ٝأٓٞحص، ٝطٍٞ ٝأشـخٍ أكـخٍ ٖٓ ؿٔخىحص

 . ظِٔخ؟ ٝأػظْٜٔ

    ( َْ ِ : ) ُْٜ(  هُ خ حَُشلَخَػشُ  هلِلَ ٤ؼا ِٔ  اال أكي ػ٘يٙ ٣شلغ إٔ ٣ويٍ ٝال ٣وخكٚ، كٜٞ شل٤غ ًَٝ.هلّل  ًِٚ حألَٓ ألٕ(  َؿ

 ُٚ ًِٜخ حُشلخػش إٔ هٍَ ػْ. رخالػ٤ٖ٘ ٍكٔش ٣شلغ، إٔ ػ٘يٙ ح٣ٌَُْ ُِشل٤غ إًٔ ػزيٙ، ٍكٔش أٍحى كبًح ربًٗٚ،

ِْيُ  َُُٚ )  روُٞٚ حصِ  ُٓ َٝ خ َٔ َٔ عِ  حُ ٍْ حأل  ططِذ إٔ كخُٞحؿذ. ٝحُظلخص ٝحألكؼخٍ حٌُٝحص ٖٓ ك٤ٜٔخ ٓخ ؿ٤ٔغ: أ١(  َٝ

َْ . ) حُؼزخىس ُٚ ٝطوِض ٣ٌِٜٔخ، ٖٓٔ حُشلخػش ِٚ  ػُ َٕ  ا٤َُِْ َؿُؼٞ َْ  ٖٝٓ حُـ٣َِ، رخُؼٞحد ُٚ حُٔوِض ك٤ـخ١ُ(  طُ

 . ر٤َحُٞ رخُؼٌحد رٚ أشَى

 شًَْٜ؟ حهظؼخٙ ح١ٌُ ٝٓخ حُٔش٤ًَٖ كخُش ٓخ 

ح) ًَ اِ َٝ  ََ ًِ ْكَيُٙ  هللَاُ  ًُ صْ  َٝ َُ ؤَ َٔ َٖ  هُُِٞدُ  حْش ٣ ٌِ َٕ  ال حَُ ُٞ٘ ِٓ سِ  ٣ُْئ ََ ح رِخ٥ِه ًَ اِ َٝ  ََ ًِ ًُ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  حَُ ِٓ  ِٚ ح ُىِٝٗ ًَ ْْ  اِ ُٛ  َٕ ٝ َُ ظَْزِش ْٔ َ٣  )( َِ  هُ

 َْ ََ  حَُُِٜ حصِ  كَخِؽ َٝ خ َٔ َٔ عِ  حُ ٍْ حألَ َٝ  َْ ٤ْذِ  َػخُِ ـَ ُْ حَُشَٜخَىسِ  ح ْٗضَ  َٝ ُْ  أَ ٌُ َٖ  طَْل خ ك٢ِ ِػزَخِىىَ  ر٤َْ خُٗٞح َٓ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ  ( .  ٣َْوظَِِلُٞ

ح)  أْٜٗ شًَْٜ حهظؼخٙ ح١ٌُ ٝٓخ حُٔش٤ًَٖ، كخُش طؼخ٠ُ ٣ًٌَ    ًَ ََ  اِ ًِ  حُي٣ٖ ربهالص ٝأَٓ ُٚ، طٞك٤يح(  هللَاُ  ًُ

 . حٌَُحٛش أشي ًُي ٣ٌَٕٝٛٞ ٣ٝ٘لَٕٝ، ٣شٔجِٕٝ أْٜٗ ىٝٗٚ، ٖٓ ٣ؼزي ٓخ ٝطَى ُٚ،

ح)     ًَ اِ َٝ  ََ ًِ ًُ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  حَُ ِٓ  ِٚ ح)  ٝٓيكٜخ، ػزخىطٜخ ا٠ُ حُيحػ٢ ٝىػخ ٝحألٗيحى، حألط٘خّ ٖٓ(  ُىِٝٗ ًَ ْْ  اِ ُٛ  َٕ ٝ َُ ظَْزِش ْٔ َ٣  )

 ٌُٖٝ ٝأش٘ؼٜخ، حُلخالص أشَ حُلخٍ ٌٝٛٙ ألٛٞحثْٜ، ٓٞحكوخ حُشَى ٌُٕٝٞ ٓؼزٞىحطْٜ، رًٌَ كَكخ رٌُي،

 . ش٤جخ؟ هللّا  ىٕٝ ٖٓ ٣يػٕٞ ًخٗٞح حُظ٢ آُٜظْٜ ط٘لؼْٜ َٛ: ٣ٝ٘ظَ ْٜٓ٘، حُلن ٣ئهٌ كٜ٘خى. حُـِحء ٣ّٞ ٓٞػيْٛ

َِ )  هخٍ ٌُٜٝح َْ  هُ ََ  حَُُِٜ حصِ  كَخِؽ َٝ خ َٔ َٔ عِ  حُ ٍْ حأل َْ . ) ٝٓيرَٛٔخ هخُؤٜخ: أ١(  َٝ ٤ْذِ  َػخُِ ـَ ُْ  ػٖ ؿخد ح١ٌُ(  ح

حَُشَٜخَىسِ )  ٝػِٔ٘خ أرظخٍٗخ  . ٗشخٛيٙ ح١ٌُ(  َٝ

ْٗضَ )     ُْ  أَ ٌُ َٖ  طَْل خ ك٢ِ ِػزَخِىىَ  ر٤َْ خُٗٞح َٓ ًَ  ِٚ َٕ  ك٤ِ  حُٔوِظ٤ٖ حُٔٞكي٣ٖ حهظالف حالهظالف أػظْ ٖٓ ٝإ(  ٣َْوظَِِلُٞ

 ٖٓ حطوٌٝح ح٣ٌُٖ ٝحُٔش٤ًَٖ ؿ٤َْٛ، ىٕٝ ح٥هَس ك٢ حُل٠٘ٔ ُْٜ ٝإ حُلن، ٛٞ ػ٤ِٚ ْٛ ٓخ إ: حُوخث٤ِٖ

 آُٜظْٜ، ًًَ ػ٘ي ٝحٓظزشَٝح حُظ٘وض، ؿخ٣ش ٝط٘وظٞى ش٤جخ، ٣ٟٔٞ ال ٖٓ ك٤ي ٝٓٞٝح ٝحألٝػخٕ، حألٗيحى ىٝٗي

 . حُل٠٘ٔ ُْٜ ٝإٔ حُزخؽَ، ػ٠ِ ٝؿ٤َْٛ حُلن ػ٠ِ أْٜٗ ٌٛح ٓغ ُٝػٔٞح ًًَى، ػ٘ي ٝحشٔؤُٝح

 (َٝحألٍع حُٔٔخٝحص كخؽَ حُِْٜ ه)......ح٣٥ش؟ ٌٛٙ حشظِٔض ٓخًح ػ٠ِ  

 ػٜ٘خ ٗشؤص حُظ٢ كويٍطٚ ػزخىٙ، ر٤ٖ كٌٔٚ ٝػّٔٞ ػِٔٚ، ٝػّٔٞ طؼخ٠ُ هِوٚ ػّٔٞ ر٤خٕ ح٣٥ش، ٌٛٙ كل٢   

 ٝشَٛخ، ه٤َٛخ رؤػٔخُْٜ، ٝػِٔٚ ٝرؼؼْٜ، ػزخىٙ ر٤ٖ كٌٔٚ ػ٠ِ ىحٍ ش٢ء، رٌَ حُٔل٤ؾ ٝػِٔٚ حُٔوِٞهخص،

ُْ  أاَل) ػِٔٚ ػ٠ِ ىحٍ ٝهِوٚ ؿِحثٜخ، ٝرٔوخى٣َ ْٖ  ٣َْؼَِ  ( َهَِنَ  َٓ
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( ْٞ َُ َٝ  َٕ َٖ  أَ ٣ ٌِ َ ٞح ُِِ ُٔ خ ظََِ عِ  ك٢ِ َٓ ٍْ خ حألَ ٤ؼا ِٔ ْؼَُِٚ  َؿ ِٓ َؼُٚ  َٝ ح َٓ ْٝ ِٚ  الْكظََي ْٖ  رِ حدِ  ُٓٞءِ  ِٓ ٌَ َُْؼ َّ  ح ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ رََيح ح َٝ  ْْ َُُٜ  َٖ  هللَاِ  ِٓ

خ َٓ  ْْ ٌُُٞٗٞح َُ َ٣  َٕ زُٞ ِٔ  ( . ٣َْلظَ

 هللاّ  ٣لؼَ ٓخ ا٠ُ طشٞهض حُ٘لّٞ ًؤٕ ٝش٘خػظٜخ، حُٔش٤ًَٖ ٓوخُش ًًَٝ ػزخىٙ، ر٤ٖ حُلخًْ أٗٚ طؼخ٠ُ ًًَ ُٔخ   

حدِ  ُٓٞءَ )  ُْٜ إٔ كؤهزَ حُو٤خٓش، ٣ّٞ رْٜ ٌَ َُْؼ  - ػ٠ِ ٝأْٜٗ ٝأش٘ؼٚ، حٌُلَ أشي هخُٞح ًٔخ ٝأكظؼٚ، أشيٙ: أ١(  ح

 ٝأشـخٍٛخ ٝك٤ٞحٗخطٜخ ُٝئُئٛخ ٝكؼظٜخ ًٛزٜخ ٖٓ ؿ٤ٔؼخ، حألٍع ك٢ ٓخ ُْٜ ًخٕ ُٞ - ٝحُظوي٣َ حُلَع

 هزَ ٓخ ٓ٘ٚ، ٣ٝ٘ـٞح حُؼٌحد ٖٓ رٚ ٤ُلظيٝح حُو٤خٓش ٣ّٞ رٌُٞٙ ػْ ٓؼٚ، ٝٓؼِٚ ٝأػخػٜخ أٝح٤ٜٗخ ٝؿ٤ٔغ ٍُٝٝػٜخ

َّ ) ش٤جخ، هللّا  ػٌحد ٖٓ ػْٜ٘ أؿ٠٘ ٝال ْٜٓ٘، ْٞ ْ٘لَغُ  ال ٣َ َ٣   ٍ خ ال َٓ َٝ  َٕ ْٖ  ااِل*  رَُ٘ٞ ِْذ   هللَاَ  أَط٠َ َٓ ْ   رِوَ ٤ِِ َٓ.) 

 

 ٌّغبد ث١ب١ٔخ:

 (:ٖٕآ٣ش )

ُْ )*ِب اٌفشق ث١ٓ اٌخش١خ ٚاٌخٛف ٚاٌٛعً؟  ُٙ ِعٍَْذ لٍُُٛثُ َٚ  ُ َٓ ئَِرا ُرِوَش َّللاَّ ُْٕٗ ُعٍُُٛد ٖ٘)اٌَِّز٠ ِِ ( اٌحظ( )رَْمَشِعشُّ 

( ُْ ُٙ َْ َسثَّ ْٛ َٓ ٠َْخَش ُْ )ٖٕاٌَِّز٠ ِٙ لِ ْٛ ٓ فَ ِِّ  ُُٙ َْ َسثَّ  ( إٌحً(؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(ٓ٘( اٌضِش( )٠ََخبفُٛ

هٞف  اٌخش١خٓخٍس ٓؼِٞٓش ك٤وخف ش٤جخا. طٞهغ أَٓ ٌَٓٝٙ ٣وخف ٖٓ ش٢ء أ١ ٣ظٞهغ أَٓ ٌَٓٝٙ أل اٌخٛف

 ْٖ ِٓ خ ٣َْوَش٠ هللَاَ  َٔ ٣شٞرٚ طؼظ٤ْ ٌُُٝي أًؼَ ٓخ ٣ٌٕٞ ًُي اًح ًخٕ حُوخش٢ ٣ؼِْ ٓخًح ٣وش٠ ٌُُٝي هخٍ طؼخ٠ُ )اَٗ

خء ) َٔ ُُْؼَِ ِٙ ح ( كخؽَ( أًؼَ ٖٓ ٣ٌٕٞ حُوش٤ش ػٖ ػِْ ٓٔخ ٣وش٠ ٓ٘ٚ، ُٔخًح ٣وش٠؟ ٛ٘خُي ٓٔؤُش ٣ؼِٜٔخ 8ِٕػزَخِى

خء( ألٕ حُؼِٔخء أػِْ رَرْٜ ٖٓ ؿ٤َْٛ كْٜ أًؼَ طـؼ َٔ ُُْؼَِ ِٙ ح ْٖ ِػزَخِى ِٓ خ ٣َْوَش٠ هللَاَ  َٔ ِٚ ٣وش٠ كٌُِي هخٍ طؼخ٠ُ )اَٗ

حُ٘خّ طؼظ٤ٔخا هلل ػِ ٝؿَ. ٝهْٔ هخٍ حُوش٤ش أشّي حُوٞف. ٗالكع أ٣َٖٓ: ْٛ ٣وُٕٞٞ حُوٞف طٞهغ أَٓ ٌَٓٝٙ 

 َٖ ٣ ٌِ هَخُُٞحْ ٝػ٘يٗخ آ٣ظخٕ طٞػلخٕ حُٔٔؤُش: )حَُ َٝ خٗخا  َٔ ْْ ا٣ِ حَىُٛ َِ ْْ كَ ُٛ ْٞ ْْ كَخْهَش ٌُ ُؼْٞح َُ َٔ َّ هَْي َؿ َٕ حَُ٘خ ُّ اِ ُْ حَُ٘خ َُُٜ ٍَ هَخ

( َُ ٤ًِ َٞ ُْ َْ ح ِْٗؼ َٝ زَُ٘خ هللّاُ  ْٔ هللّاُ 7َٖٔك َٝ َٕ هللّاِ  ح َٞ ٍِْػ حطَزَُؼْٞح  َٝ ُٓٞء    ْْ ُٜ ْٔ َٔ ْٔ َ٣ ْْ َُ  َ كَْؼ َٝ َٖ هللّاِ   ٓ ش   َٔ ًُٝ ( كَخٗوََِزُْٞح رِِْ٘ؼ  

(  ْ َ  َػِظ٤ ٤َُِخءُٙ 7ٗٔكَْؼ ْٝ ُف أَ  ٞ ُٕ ٣َُو ُْ حَُش٤ْطَخ ٌُ ُِ ًَ خ  َٔ َ ِٕ ( اِٗ َهخكُٞ َٝ  ْْ َٖ ) كاَلَ طََوخكُُٞٛ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُّٓ ٘ظُْ  ًُ ( آٍ 7٘ٔإِ 

 ْْ ٌُ ٖ ِى٣ِ٘ ِٓ ْٝح  َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ َْ حَُ َّ ٣َجِ ْٞ َ٤ُْ ِٕ ػَٔحٕ( ٝ )ح ْٞ حْهَش َٝ  ْْ ُٛ ْٞ ٤ًق حٓظؼِٔض ح٣٥ظخٕ  ( حُٔخثيس( ٗ٘ظَٖ) كاَلَ طَْوَش

 َٖ ٣ ٌِ ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ: آ٣ش آٍ ػَٔحٕ ك٢ ٤ٓخم طٞهغ ٌَٓٝٙ، ك٢ ٤ٓخم حُوظخٍ، طٞهغ ٌَٓٝٙ ك٢ ٤ٓخم حُوظخٍ )حَُ

 َٝ زَُ٘خ هللّاُ  ْٔ هَخُُْٞح َك َٝ خٗخا  َٔ ْْ ا٣ِ حَىُٛ َِ ْْ كَ ُٛ ْٞ ْْ كَخْهَش ٌُ ُؼْٞح َُ َٔ َّ هَْي َؿ َٕ حَُ٘خ ُّ اِ ُْ حَُ٘خ َُُٜ ٍَ َْ هَخ َُ ) ِْٗؼ ٤ًِ َٞ ُْ ( كَخٗوََِزُٞحْ 7ٖٔح

(  ْ َ  َػِظ٤ ًُٝ كَْؼ هللّاُ  َٝ َٕ هللّاِ  ح َٞ ٍِْػ حطَزَُؼْٞح  َٝ ُٓٞء    ْْ ُٜ ْٔ َٔ ْٔ َ٣ ْْ َُ  َ كَْؼ َٝ َٖ هللّاِ   ٓ ش   َٔ ُٕ 7ٗٔرِِْ٘ؼ ُْ حَُش٤ْطَخ ٌُ ُِ ًَ خ  َٔ َ ( اِٗ

٤َُِخءُٙ  ْٝ ُف أَ  ٞ ِٕ ٣َُو َهخكُٞ َٝ  ْْ ِٓ  كاَلَ طََوخكُُٞٛ ْئ ُّٓ ٘ظُْ  ًُ َٖ )إِ  أشي حُوٞف، ك٢ ٓوخّ أشي  اٌخش١خ( آٍ ػَٔحٕ(. ٤ِ٘ٔ7٘

 َٖ ٣ ٌِ َْ حَُ َّ ٣َجِ ْٞ َ٤ُْ حُوٞف، ػْ ٢ٛ ك٢ ٓوخّ طٞهغ ٤ٓخم ٌَٓٝٙ كوخٍ )كال طوخكْٞٛ ٝهخكٕٞ(. ٝح٣٥ش حألهَٟ )ح

 ْْ ٌُ ٖ ِى٣ِ٘ ِٓ ْٝح  َُ لَ ًَ ِٕ ْٞ حْهَش َٝ  ْْ ُٛ ْٞ ٞهغ ٌَٓٝٙ هخٍ كال ( ٤ُْ ٛ٘خى طٞهغ ٌَٓٝٙ كوخٍ )كخهشْٞٛ(. ك٢ طكاَلَ طَْوَش

طوخكْٞٛ ُٝٔخ ُْ ٣ٌٖ طٞهغ ٌَٓٝٙ هخٍ كخهشْٞٛ. )هي ؿٔؼٞح ٌُْ كخهشْٞٛ( أشي حُوٞف. ٌٛٙ حُِـش، حُوش٤ش 

 أشي حُوٞف ٝك٢ رؼغ ح٤ُٔخهخص طلظَٔ حُوٞف ح١ٌُ ٣شٞرٚ طؼظ٤ْ ٝح٤ُٔخم ٛٞ ح١ٌُ ٣ليى.

٣وُٕٞٞ ٛٞ حُلِع ٣َٝرطٞٗٚ رخػطَحد حُوِذ طلي٣يحا ًؼَرش حُٔؼلش )ٓؼلش حُ٘وَ( ًٔخ هخُض ػخثشش  اٌٛعً

 َُّ ٍػ٢ هللا ػٜ٘خ "حُٞؿَ ك٢ هِذ حُٔئٖٓ ًؼَرش حُٔؼلش" ٣ٝوُٕٞٞ ػالٓظٚ كظٍٞ هشؼ٣ََس ك٢ حُـِي)طَْوَشِؼ

60



 

31 
 

 سورة الــــــزمــــر

( ْْ رَُٜ ٍَ  َٕ ْٞ َٖ ٣َْوَش ٣ ٌِ ُْ٘ٚ ُؿُُِٞى حَُ ؿَ ٛٞ حػطَحد حُ٘لْ ٌُُٝي ك٢ حُوَإٓ ُْ ٗـي حٓ٘خى ( حَُِٓ(. ٝهخُٞح حُِٖٕٞٓ

( َٕ ِؿُِٞ َٝ  ْْ ٌُ ٘ ِٓ ٍَ اَِٗخ  ََ هللَاُ ٕ٘حُٞؿَ اال ُِوِذ. آخ ُِشوض ػخٓش )هَخ ًِ ًُ ح  ًَ َٖ اِ ٣ ٌِ ( حُلـَ( أٝ ُِوِذ هخطش )حَُ

( ْْ ِؿَِْض هُُِٞرُُٜ ك٢ حُوَإٓ ًِٚ. حُٞؿَ ( حُلؾ( كوؾ أٓ٘ي ُِوِذ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُوٞف ٝحُوش٤ش ُْ ٣ٔ٘يح ُِوِذ َٖ٘ٝ

ِؿَِش  ) َٝ  ْْ هُُِٞرُُٜ َٝ خ آطَٞح  َٓ  َٕ َٖ ٣ُْئطُٞ ٣ ٌِ حَُ َٝ ( حُٔئٕٓ٘ٞ(. ٝطَط٤ذ ٌٛٙ حٌُِٔخص ٛٞ: ٓٙك٢ حػطَحد حُوِذ طلي٣يحا )

 حُوٞف، حُوش٤ش، حُٞؿَ.

 (:ٖٓآ٣ش )

١ٌِّذ عب  رٛو١ذاْ فٟ اٌّٛد ٚرٛو١ذ ٚاحذ فٝ عٛسح اٌضِش) ٙٔٚ  ٘ٔ*ٌّبرا فٟ عٛسح اٌّإِْٕٛ آ٠خ  َِ ئََِّٔه 

{ َْ ١ِّزُٛ َِّ  ُُٙ ئَِّٔ  {( ؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(َٖٓٚ

 َْ ْْ ٓٔؤُش حُظ٤ًٞي أٝالا طؼٞى ٤ُِٔخم ٝٓغ أٗٚ أًي حُٔٞص ط٤ًٞي٣ٖ ك٢ آ٣ش ٍٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ )ػُ ٌُ َُِي  اَِٗ ًَ َٕ رَْؼَي  ٤ ظُٞ َٔ َُ 

{ٔ٘{ َٕ ِش طُْزَؼؼُٞ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ ٌُ َ َْ اِٗ ٤ ض  ٙٔ{ ػُ َٓ اَُِْٜٗ{( َٝٓس ٝحكيس ك٢ آ٣ش ٍٓٞس حَُِٓ )اََِٗي  َٝ { َٕ ٤ ظُٞ َٖٓٓ )}

َٓحص ر٤٘ٔخ ًًَ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ َٓط٤ٖ  ًًَٓٔ حُٔٞص ك٢ ٍٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ ُْٝ ٣ًٌَ حُالّ ٛ٘خ ٝحُٔزذ أٗٚ 

ٍس حُٔئٕٓ٘ٞ أًؼَ ٜٓ٘خ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ كل٢ ٍٓٞس حُٔئٕٓ٘ٞ حٌُالّ أطالا ٝطٌٍَص طٍٞ حُٔٞص ك٢ ٓٞكوؾ 

{  ٖ ٖ ِؽ٤  ٓ اَلَُش   ُٓ  ٖ ِٓ  َٕ خ َٔ ٗ َُوَْي َهَِْوَ٘خ حإْلِ َٝ ٍ  ٕٔػٖ هِن حإلٗٔخٕ ٝطط٣َٞٙ ٝأكٌخٓٚ ) ح ََ َِْ٘خُٙ ُْٗطلَشا ك٢ِ هَ َْ َؿَؼ { ػُ

{  ٖ ٤ٌِ َْ َهَِْوَ٘خ حُُّْ٘طلَشَ َػَِوَشا كََوَِ َٖٔٓ َْ أََٗشؤَْٗخُٙ { ػُ َّ َُْلٔخا ػُ ُِْؼظَخ َٗخ ح ْٞ َٔ ٌَ شَ ِػظَخٓخا كَ ـَ ْؼ ُٔ ُْ شا كََوَِْوَ٘خ ح ـَ ْؼ ُٓ َُْؼَِوَشَ  ْوَ٘خ ح

{ َٖ َُْوخُِو٤ِ ُٖ ح َٔ َى هللَاُ أَْك ٍَ ََ كَظَزَخ ِْوخا آَه  {(.َٗٔه

 

 (:9ٖآ٣ش )

ٔعبَ  ٚاٌضِشٚ)عٛف *ِب ٚعٗ اإلخزالف ِٓ إٌبح١خ اٌج١ب١ٔخ ث١ٓ لٌٛٗ )فغٛف رعٍّْٛ( فٟ عٛسح ا٢

 رعٍّْٛ( فٟ عٛسح ٘ٛد؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(

  َ ِٓ ْْ اِٗ ٢ َػخ ٌُ خَٗظِ ٌَ َٓ ُِْٞح َػ٠َِ  َٔ ِّ حْػ ْٞ َْ ٣َخ هَ َٕ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس حألٗؼخّ )هُ ٞ ُٔ َف طَْؼَِ ْٞ َٔ ٍِ  كَ ح ُٕ َُُٚ َػخهِزَشُ حُي  ٞ ٌُ ٖ طَ َٓ
{ َٕ ٞ ُٔ َ   {( ٍٝٓٞس حَُِٖٓ٘ٔاَُِٗٚ الَ ٣ُْلُِِق حُظَخُِ ِٓ ْْ اِٗ ٢ َػخ ٌُ خَٗظِ ٌَ َٓ ُِٞح َػ٠َِ  َٔ ِّ حْػ ْٞ َْ ٣َخ هَ َٕ  )هُ ٞ ُٔ َف طَْؼَِ ْٞ َٔ  كَ

{ٖ9  َ ِٓ ْْ اِٗ ٢ َػخ ٌُ خَٗظِ ٌَ َٓ ُِْٞح َػ٠َِ  َٔ ِّ حْػ ْٞ ٣َخ هَ َٝ فَ {( ٝهخٍ ك٢ ٍٓٞس ٛٞى ) ْٞ َٕ طَ  َٓ ٞ ُٔ ِٚ  ْؼَِ ٣ِِ حد  ٣ُْو ٌَ ِٚ َػ ٖ ٣َؤْط٤ِ َٓ
طَوِزُْٞح اِٗ   ٍْ ح َٝ ًِد   خ ًَ  َٞ ُٛ ْٖ َٓ ه٤ِذ  }َٝ ٍَ  ْْ ٌُ َؼ َٓ {( ٝػ٤ِ٘خ إٔ ٗالكع حُوخثَ ك٢ ًال ح٣٥ظ٤ٖ كل٢ آ٣ش ٍٓٞس حألٗؼخّ ٢9ٖ 

هللا طؼخ٠ُ ٛٞ ح١ٌُ أَٓ ٍُٓٞٚ رخُظز٤ِؾ أَٓٙ إٔ ٣زِؾ حُ٘خّ ًالّ ٍرٚ ٌٝٛح طٜي٣ي ُْٜ كؤطَ حُظؤى٣ذ ٖٓ هللا 

 طؼخ٠ُ كخُظٜي٣ي إً أهَ ك٢ آ٣ش طؼخ٠ُ أٓخ ك٢ آ٣ش ٍٓٞس ٛٞى ك٢ٜ ؿخءص ك٢ شؼ٤ذ ٤ُْٝ ك٤ٜخ أَٓ طز٤ِؾ ٖٓ هللا

ٍٓٞس ٛٞى ٌُٜٝح كوي ؿخء رخُلخء ك٢ )كٔٞف طؼِٕٔٞ( ك٢ ح٣٥ش حُظ٢ ك٤ٜخ حُظٜي٣ي ٖٓ هللا ُِظ٤ًٞي ُٝٔخ ًخٕ حُظٜي٣ي 

 ٖٓ شؼ٤ذ كٌف حُلخء )ٓٞف طؼِٕٔٞ( ألٕ حُظٜي٣ي أهَ.

 ْٔ فَّٝ اأْلَ َٛ ُ ٠َزَ َٙب *ِب اٌفشق ث١ٓ اٌّٛد ٚاٌٛفبح فٟ عٛسح اٌضِش )َّللاَّ ِِ َٕب َِ ْذ فِٟ  ُّ ُْ رَ اٌَّزِٟ ٌَ َٚ َٙب  رِ ْٛ َِ  َٓ فَُظ ِح١

 ٍَ ْٛ َّْ فِٟ َرٌَِه ٠َ٢ََبٍد ٌِمَ ًّّٝ ئِ َغ ُِ  ًٍ ًُ اأْلُْخَشٜ ئٌَِٝ أََع ٠ُْشِع َٚ َد  ْٛ َّ ٌْ َٙب ا ِغُه اٌَّزِٟ لََضٝ َع١ٍَْ ّْ َْ ف١َُ ٠َزَفَىَُّشٚ

 ((؟)د.حغبَ إٌع١ّٝ(ٕٗ)

أ١ حٓظٞكخٙ ًخٓالا ؿ٤َ ٓ٘وٞص أ١ هزؼٚ ٝأهٌٙ كِٔخ ٣وخٍ طٞك٢ كالٕ ًؤٗٚ ٣وُٕٞٞ ٝك٠ّ ٓخُٚ ٖٓ حَُؿَ  حُٞكخس:

 هُزِؼض ٍٝكٚ ًخِٓش ؿ٤َ ٓ٘وٞطش.

ٛٞ ٓلخٍهش حُل٤خس ٤ُْٝ ك٤ٜخ ٓؼ٠٘ حُوزغ ٌُُٝي ٣ٔظؼَٔ ُلع حُٔٞص أك٤خٗخا حٓظؼٔخالص ٓـخ٣ُخا ٣وخٍ  ٝحُٔٞص

ٕ حًح ٗخّ ٗٞٓخا ػ٤ٔوخا ٓٔظـَهخا. ٌٛح حٌُٕٔٞ ٓخطض ح٣َُق أ١ ٌٓ٘ض ٝٛٔيص ٝح١ٌُ ٣٘خّ ٓٔظـَهخا ٣وخٍ ُٚ ٓخص كال

  ُِٔٞص كٌؤٕ ٌٛح حُش٢ء ح١ٌُ ٣لخٍم ؿٔي حالٗٔخٕ رخُٔلخٍهش ٓٞص ٝح١ٌُ طٞك٢ّ طوزؼٚ ٓالثٌش حُٔٞص. 
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  اٌٛصب٠ب اٌع١ٍّخ:

 الحذر من الفتوى  أو التفسٌر بغٌر علم فهً من الكذب على هللا . ۩

 ال ٌنفع العلم بدون عمل . ۩

 تندرج من الصدق والتصدٌق به . جمٌع خصال التقوى ۩

 اسألً هللا أن ٌبلغك درجة اإلحسان فً العبادة . ۩

 تفوٌض األمر إلى هللا والتوكل علٌه ٌكفٌك كل شر . ۩

 النفع والضر بٌد هللا وحده . ۩

 احذري من قول : ال تقطعً رزقه , الرزق بٌد هللا فهذا سوء أدب مع هللا . ۩

 المنكر .بلغً الدٌن وأمري بالمعروف وانهً عن  ۩

اقتدي بالرسول صلى هللا علٌه وسلم إذا أوى إلى فراشة ) الوضوء , نفض الفراش , أذكار النوم ,  ۩

 النوم على الجنب األٌمن (.

 أدعً هللا أن ٌرزقك حسن الخاتمة . ۩

 رجوعك إلى هللا ٌشجعك على العمل واإلخالص . ۩

 عف إٌمانه .تفقدي قلبك فً مجال الذكر والخٌر فالمتململ منها دلٌل على ض ۩

تفكري فً أعمالك واعرضٌها على هذه اآلٌة ) وبدا لهم من هللا ما لم ٌكونوا ٌحتسبون ( أن ال ٌدخل  ۩

 أعمالك ) رٌاء , عجب , كبر , غٌبة ( .

 بالشكر تدوم النعم فال تركنً للدنٌا . ۩

 أتاك خٌر أو شر فهذا ابتالء لٌشاهد ماذا تعملٌن أتشكرٌن أم العكس . ۩

 لى العبد لٌس دلٌل على محبه هللا له.إغداق الرزق ع ۩

 اإلٌمان والعمل الصالح ٌختص به خٌر البرٌة . ۩

 تصلٌن إلى رحمة هللا باإلنابة هلل والتضرع والذل واالنكسار والدعاء والندم واالستسالم بالجوارح . ۩

 ال تقنطً من رحمة هللا فهو غافر الذنوب جمٌعا . ۩

 لم ٌؤمن . ماله أما الكافر ٌتحسر إذا اد فً أعلم ٌزد الحسرة تصٌب المؤمن إذا ۩
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 (: 4٘( ئٌٝ ا٠٢خ )  8ٗاٌّمطع اٌضبٌش ِٓ ا٠٢خ ) 

 اٌزفغ١ش اٌّٛضٛعٟ ٌٍّمطع:

 .ٝحُؼَحء حَُٔحء ر٤ٖ حإلٗٔخٕ( ٕ٘ – 9ٗ) ح٣٥خص

 ػ٤ِٜخ ٣ٌٕٞ حُظ٢ حُٔلِػش حُلخٍ ٓزن ك٤ٔخ طؼخ٠ُ هللا طٍٞ ُٔخ. هللا ا٠ُ َُِؿٞع ىػٞس( 9٘ – ٖ٘) ح٣٥خص

 أَٛ ٝٓـلَطٚ ٍكٔظٚ ك٢ ٣ُٝطٔغ. رخُظٞرش ٓظَحػ٤ٜخ ػ٠ِ ٍكٔظٚ أرٞحد ٣لظق ػخى. حُو٤خٓش ٣ّٞ حُظخُٕٔٞ

 .٣خث٤ٖٔ ٝال هخٗط٤ٖ ؿ٤َ ا٤ُٚ حألٝرش ا٠ُ ٣ٝيػْٞٛ. حُٔؼظ٤ش ك٢ أَٓكٞح هي ٣ٌٞٗٞح ٜٓٔخ حُٔؼخط٢

 .ٝٝكيح٤ٗظٚ هللا أ٤ُٛٞش ٝىالثَ حُو٤خٓش، ٣ّٞ حُ٘خّ أكٞحٍ( 7ٙ – ٓٙ) ح٣٥خص

 هيٍٙ، ٝػظ٤ْ طؼخ٠ُ هللا هيٍس ػٖ ٓزن ك٤ٔخ حُلي٣غ ؿخء ُٔخ. ح٥هَس ٝأٛٞحٍ حُظٍٞ ٗلوظخ( 7ٓ – 8ٙ) ح٣٥خص

 .حُؼظٔش ٌٛٙ ٝطٔخّ حُويٍس ٌٛٙ ًٔخ ر٤خٕ ٛ٘خ أطزؼٚ

 ٓز٤َ ػ٠ِ حُو٤خٓش أَٛ أكٞحٍ ٓزن ك٤ٔخ طؼخ٠ُ هللا ًًَ ُٔخ. ٝحُٔؼيحء حألشو٤خء ٓآٍ( 7٘ – 7ٔ) ح٣٥خص

 .حٍُٔٞس ٝهظْ حُؼٞحد، أَٛ أكٞحٍ ٤ًل٤ش ػْ حُؼوخد، أَٛ أكٞحٍ ٤ًل٤ش رؼيٙ ر٤ٖ حإلؿٔخٍ؛

 

 :اٌز١ّٙذ

لٔيهلل ٝحُظالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٍٍٓٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ُٝىٗخ ػِٔخ ٝٛيٟ حُ  رْٔ هللا

 ٝطو٠..

 .حُـخ٣ٍخص حُلٔ٘خص ٝحٍُه٘خ، حَُٔحثَ أػٔخٍ حٍُه٘خ حُِْٜ

 ك٢ شل٤غ أٍٝ أٗخ: ) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ هخٍ: هخٍ ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ أْٗ ػٖ ِْٓٔ طل٤ق ك٢ ػزض

 (حُـ٘ش رخد ٣وَع ٖٓ أٍٝ ٝأٗخ) ُِْٔٔ ُلع ٝك٢( حُـ٘ش

 رخد آط٢: )  ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ هخٍ: هخٍ ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ ٓخُي رٖ أْٗ ػٖ أكٔي حإلٓخّ ٍٟٝٝ

 (هزِي ألكي أكظق أال أَٓص ري ٣وٍٞ: هخٍ، ٓلٔي: كؤهٍٞ ؟ أٗض ٖٓ:  حُوخُٕ ك٤وٍٞ كؤٓظلظق حُو٤خٓش ٣ّٞ حُـ٘ش

 .ِْٓٔ ٍٝحٙ

 طٍْٞٛ حُـ٘ش طِؾ َُٓس أٍٝ: ) ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ هخٍ: هخٍ ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ ٣ََٛس أر٢ ٝػٖ

 حٌُٛذ ٝأٓشخؽْٜ آ٤ٗظْٜ، ك٤ٜخ ٣ظـٞؽٕٞ ٝال ك٤ٜخ ٣ظٔوطٕٞ ٝال ك٤ٜخ ٣زظوٕٞ ال حُزيٍ ٤ُِش حُؤَ طٍٞس ػ٠ِ

س ٝٓـخَْٓٛ، ٝحُلؼش  ٖٓ حُِلْ ٍٝحء ٖٓ ٓخهٜخ ٓن ٣َٟ ُٝؿظخٕ ْٜٓ٘ ٝحكي ٌَُٝ، حُٔٔي ٍٝشلْٜ، حألُُّٞ

 (ٝػش٤خ رٌَس طؼخ٠ُ هللا ٣ٔزلٕٞ، ٝحكي هِذ ػ٠ِ هِٞرْٜ، طزخؿغ ٝال ر٤ْٜ٘ حهظالف ال، حُلٖٔ

 ْٛ َُٓس أٓظ٢ ٖٓ حُـ٘ش ٣يهَ: )هخٍ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ هللا ٍٍٓٞ ػٖ: هخٍ ػ٘ٚ هللا ٍػ٢ ٣ََٛس أر٢ ػٖ

 إٔ هللا حىع هللا ٍٍٓٞ ٣خ: كوخٍ ٓلظٖ رٖ ػٌخشش كوخّ( حُزيٍ ٤ُِش حُؤَ اػخءس ٝؿْٜٞٛ طؼ٢ء، أُلخ ٓزؼٕٞ
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 ْٜٓ٘ ٣ـؼ٢ِ٘ إٔ هللا حىع هللا ٍٍٓٞ ٣خ: كوخٍ حألٗظخٍ ٖٓ ٍؿَ هخّ ػْ(ْٜٓ٘ حؿؼِٚ حُِْٜ:  ) كوخٍ ْٜٓ٘ إًٔٞ

 (.ػٌخشش رٜخ ٓزوي: ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ كوخٍ،

 ٣ٔخهٕٞ ك٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔؼيحء كخٍ ػٖ اهزخٍ ٌٛح ...( َُٓح حُـ٘ش ا٠ُ ٍرْٜ حطوٞح ح٣ٌُٖ ٤ٓٝن: )طؼخ٠ُ هخٍ

 ح٣ٌُٖ ػْ ٣ِْٜٞٗ ح٣ٌُٖ ػْ حألرَحٍ ػْ حُٔوَرٕٞ ؿٔخػش رؼي ؿٔخػش أ١( َُٓح) حُـ٘ش ا٠ُ ٝكيح حُ٘ـخثذ ػ٠ِ

 ػَحرْٜا ٓغ ٝحُشٜيحء، أشٌخُْٜ ٓغ ٝحُظي٣وٕٞ ،حألٗز٤خء ٓغ حألٗز٤خء ٣٘خٓزْٜ ٖٓ ٓغ ؽخثلش ًَ ٣ِْٜٞٗ

 . رؼؼخ رؼؼٜخ ط٘خٓذ َُٓس ًَ ط٘ق ٓغ ط٘ق ًَٝ، أهَحْٜٗ ٓغ ٝحُؼِٔخء،

 ٝحُ٘خٍ حُـ٘ش ر٤ٖ ه٘طَس ػ٠ِ كزٔٞح حُظَحؽ ٓـخُٝس رؼي حُـ٘ش أرٞحد ا٠ُ ٝطِٞح أ١( ؿخءٝٛخ اًح كظ٠)

 .حُـ٘ش ىهٍٞ ُْٜ إًٔ ٝٗوٞح ٌٛرٞح اًح كظ٠ حُي٤ٗخ ك٢ ر٤ْٜ٘ ًخٗض ٓظخُْ ُْٜ كخهظض

 .كؼِٚ ٝحٓغ ٖٓ هللا ٗٔؤٍ

 .ح٤ُّٞ طيحٍٓ٘خ ك٢ هللا ربًٕ ٓ٘ظيحٍٜٓخ ح٣٥خص ٌٛٙ

  

 فٛائذ ٚأعئٍخ رذثش٠خ:

رََيح)     َٝ  ْْ َُُٜ  َٖ خ هللَاِ  ِٓ َٓ  ْْ ٌُُٞٗٞح َُ َ٣  َٕ زُٞ ِٔ  ًخٗٞح ٝهي حٌُز٤َ، ٝحُٔوض حُؼظ٤ْ، حُٔوؾ ٖٓ ٣ظٕ٘ٞ: أ١(  ٣َْلظَ

 .ًُي رـ٤َ ألٗلْٜٔ ٣لٌٕٔٞ

رََيح) َٝ  ْْ ٤ جَخصُ  َُُٜ خ َٓ زُٞح َٓ َٔ َكخمَ  ًَ َٝ  ْْ ِٜ خ رِ خُٗٞح َٓ ًَ  ِٚ َٕ  رِ ِِثُٞ ْٜ ظَ ْٔ َ٣ . ) 

رََيح)     َٝ  ْْ ٤ جَخصُ  َُُٜ خ َٓ زُٞح َٓ َٔ َكخمَ . ) ًٝٔزْٜ ط٤٘ؼْٜ رٔزذ طٔٞإْٛ، حُظ٢ حألٍٓٞ: أ١(  ًَ َٝ  ْْ ِٜ خ رِ خُٗٞح َٓ ًَ  ِٚ  رِ

 َٕ ِِثُٞ ْٜ ظَ ْٔ  .حُؼوخد ػ٤ِْٜ كَ ٝٓخ رْٜ، ٍِٗ ح١ٌُ ٝحُؼٌحد حُٞػ٤ي ٖٓ(  ٣َ

 ػَ؟ ٓٔٚ اًح حإلٗٔخٕ كخٍ ٓخ 

ح ًَ ِ َْ  كَب َٓ  َٕ خ َٔ ْٗ َ   حإِل َْ  َىَػخَٗخ ُػ ح ػُ ًَ َُْ٘خُٙ  اِ َٞ شا  َه َٔ َ٘خ ِْٗؼ ِٓ  ٍَ خ هَخ َٔ ْ   َػ٠َِ أُٝط٤ِظُُٚ  اَِٗ ِْ َْ  ِػ َٖ  كِْظَ٘ش   ٢َِٛ  رَ ٌِ َُ َٝ  ْْ ُٛ ََ ؼَ ًْ  ال أَ

 َٕ ٞ ُٔ َٖ  هَخََُٜخ هَيْ )(  ٣َْؼَِ ٣ ٌِ ْٖ  حَُ ِٓ  ْْ ِٜ خ هَْزِِ َٔ ْْ  أَْؿ٠َ٘ كَ ُْٜ٘ خ َػ خُٗٞح َٓ زُٕٞ ًَ ِٔ ٌْ َ٣. ) 

 ك٢ ِٓلخ(  َىَػخَٗخ. ) ًَد أٝ شيس أٝ َٓع ٖٓ ػَ، ٣ٔٔٚ ك٤ٖ أٗٚ ٝؽز٤ؼظٚ، حإلٗٔخٕ كخُش ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

َْ )  رٚ ٍِٗ ٓخ طل٣َؾ ح ػُ ًَ َُْ٘خُٙ  اِ َٞ شا  َه َٔ َ٘خ ِْٗؼ  ٝ. ٌَٓ٘ح ُٝٔؼَٝكٚ ًخكَح، رَرٚ ػخى ٓشوظٚ، ٝأُُ٘خ ػَٙ كٌشل٘خ(  ِٓ

( ٍَ خ هَخ َٔ ْ   َػ٠َِ أُٝط٤ِظُُٚ  اَِٗ ِْ  ٢٘ٓ ػِْ ػ٠ِ أٝ ػ٤ِٚ، ٣ًَْ أل٢ٗ ُٚ، ٓٔظلن ٝأ٢ٗ أَٛ، ُٚ أ٢ٗ هللّا، ٖٓ ػِْ: أ١(  ِػ

 .طلظ٤ِٚ رطَم

َْ : ) طؼخ٠ُ هخٍ    َٖ . ) ٣ٌلَٙ ٖٓٔ ٣شٌَٙ ٖٓ ٤ُ٘ظَ ػزخىٙ، رٚ هللّا  ٣زظ٢ِ(  كِْظَ٘ش   ٢َِٛ  رَ ٌِ َُ َٝ  ْْ ُٛ ََ ؼَ ًْ َٕ  ال أَ ٞ ُٔ (  ٣َْؼَِ

 .ُِشَ أٝ ُِو٤َ ٓززخ ٣ٌٕٞ هي رٔخ حُٔلغ، حُو٤َ ػ٤ِْٜ ٣ٝشظزٚ ٓ٘لش، حُلظ٘ش ٣ؼيٕٝ كٌُِي
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َٖ  هَخََُٜخ هَيْ : ) طؼخ٠ُ هخٍ    ٣ ٌِ ْٖ  حَُ ِٓ  ْْ ِٜ خ)  هُْٜٞ: أ١(  هَْزِِ َٔ َ ْ   َػ٠َِ أُٝط٤ِظُُٚ  اِٗ ِْ  حٌٌُٔر٤ٖ، ػ٘ي ٓظٞحٍػش ُحُض كٔخ(  ِػ

ْْ )  ٣ـٖ ُْٝ أٌِٛٞح، كظ٠ ىأرْٜ ٣ٍِ كِْ كوخ، ُٚ ٣َٕٝ ٝال ٍرْٜ، ر٘ؼٔش ٣وَٕٝ ال ُْٜ٘ خ َػ خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ زُٞ ِٔ ٌْ  ك٤ٖ(  ٣َ

 .حُؼٌحد ؿخءْٛ

 ٛ٘خ؟ رخ٤ُٔجخص حَُٔحى ٓخ 

    ( ْْ ٤ جَخصُ  كَؤََطخرَُٜ خ َٓ زُٞح َٓ َٔ َٖ . ) ٝطلِٗٚ حإلٗٔخٕ طٔٞء ألٜٗخ حُؼوٞرخص،: حُٔٞػغ ٌٛح ك٢ ٝح٤ُٔجخص(  ًَ ٣ ٌِ حَُ َٝ 

ٞح ُٔ ْْ  ٛئالء ٖٓ ظََِ ٤ُِظ٤زُُٜ ٤ جَخصُ  َٓ خ َٓ زُٞح َٓ َٔ  .حُِرَ ك٢ رَحءس ُْٜ ٣ٌظذ ُْٝ أُٝجي، ٖٓ ه٤َح ك٤ِٔٞح(  ًَ

 َٛ ٍطخكزٚ؟ كخٍ كٖٔ ػ٠ِ ى٤َُ حُٔخ 

 إٔ طؼخ٠ُ، أهزَْٛ طخكزٚ، كخٍ كٖٔ ػ٠ِ ٣يٍ أٗٚ - رـِْٜٜ - ُٝػٔٞح رخُٔخٍ، حؿظَٝح أْٜٗ ًًَ ُٝٔخ   

ُٔؾُ )  ٝأٗٚ ًُي، ػ٠ِ ٣يٍ ال ٍُهٚ، مَ  ٣َْز ُْ  َ ْٖ  حُ َٔ ٍُ )  ؽخُلخ أٝ طخُلخ ًخٕ ٓٞحء ػزخىٙ، ٖٓ(  ٣ََشخءُ  ُِ ٣َْوِي َٝ  )

 حُظخُق ٝحُؼَٔ ٝحإل٣ٔخٕ حُز٣َش، ر٤ٖ ٓشظَى كَُهٚ ؽخُلخ، أٝ طخُلخ ٣شخء، ٖٓ ػ٠ِ ٣ؼ٤وٚ: أ١ حَُُم،

َٕ . ) حُز٣َش ه٤َ رٚ ٣وض ُِيَ  ك٢ِ اِ ّ   ٣٥َخص   ًَ ْٞ َٕ  ُِوَ ُٞ٘ ِٓ  ًُي، َٓؿغ إٔ ُؼِْٜٔ ٝهزؼٚ، حَُُم رٔؾ: أ١(  ٣ُْئ

 ك٢ ُزـٞح رٔطٚ ُٞ ألٗٚ رْٜ، ُطلخ حَُُم ػ٤ِْٜ ٣ؼ٤ن كوي ػز٤يٙ، رلخٍ أػِْ ٝأٗٚ ٝحَُكٔش، حُلٌٔش ا٠ُ ػخثي

 .أػِْ ٝهللّا  ٝكالكْٜ، ٓؼخىطْٜ ٓخىس ٛٞ ح١ٌُ ى٣ْٜ٘ طالف ًُي ك٢ َٓحػ٤خ طؼخ٠ُ ك٤ٌٕٞ حألٍع،

 هللا؟ ًظخد ك٢ آ٣ش أٍؿ٠ ٓخ 

( َْ َٖ  ِػزَخِى١َ  ٣َخ هُ ٣ ٌِ كُٞح حَُ ََ ْٓ ْْ  َػ٠َِ أَ ِٜ ِٔ ْٗلُ ْٖ  طَْوَ٘طُٞح ال أَ شِ  ِٓ َٔ ْك َٕ  هللَاِ  ٍَ َُ  هللَاَ  اِ لِ ـْ ُٗٞدَ  ٣َ ٌُّ خ حُ ٤ؼا ِٔ َٞ  اَُِٗٚ  َؿ ُٛ  ٍُ لُٞ ـَ ُْ  ح

 ُْ ِك٤ ََ  ح٣٥ش؟ ىالُش ٓخ–(  حُ

َْ : ) كوخٍ ًُي ٣ٌْٜٔ٘ ال إٔ هزَ حإلٗخرش ػ٠ِ ٣ٝلؼْٜ ًَٓٚ، رٔؼش حَُٔٔك٤ٖ ػزخىٙ طؼخ٠ُ ٣وزَ     أ٣ٜخ ٣خ(  هُ

َٖ  ِػزَخِى١َ  ٣َخ: ) ٍرْٜ ػٖ ُِؼزخى ٓوزَح هللّا، ُي٣ٖ حُيػخس ٖٓ ٓوخٓٚ هخّ ٖٝٓ حٍَُٓٞ ٣ ٌِ كُٞح حَُ ََ ْٓ ْْ  َػ٠َِ أَ ِٜ ِٔ ْٗلُ (  أَ

 .حُـ٤ٞد ػالّ ٓٔخهؾ ك٢ ٝحُٔؼ٢ حٌُٗٞد، ٖٓ أٗلْٜٔ ا٤ُٚ طيػْٞٛ ٓخ رخطزخع

ْٖ  طَْوَ٘طُٞح ال)     شِ  ِٓ َٔ ْك  ًٗٞر٘خ ًؼَص هي ٝطوُٞٞح حُظٌِٜش، ا٠ُ رؤ٣ي٣ٌْ كظِوٞح ٜٓ٘خ، ط٤ؤٓٞح ال: أ١(  هللَاِ  ٍَ

 حُؼظ٤خٕ، ػ٠ِ ٓظ٣َٖ ًُي رٔزذ كظزوٕٞ ٣ظَكٜخ، ٓز٤َ ٝال ٣ِ٣ِٜخ ؽ٣َن ُٜخ ك٤ِْ ػ٤ٞر٘خ، ٝطَحًٔض

 ٣ـلَ أٗٚ ٝحػِٔٞح ٝؿٞىٙ، ًَٓٚ ػ٠ِ حُيحُش رؤٓٔخثٚ ٍرٌْ حػَكٞح ٌُٖٝ حَُكٖٔ، ػ٤ٌِْ ٣ـؼذ ٓخ ٓظِٝى٣ٖ

َٞ  اَُِٗٚ . ) ٝحُظـخٍ حٌُزخٍ حٌُٗٞد ٖٓ ًُي ٝؿ٤َ ٝحُظِْ، ٝحَُرخ، ٝحُِٗخ، ٝحُوظَ، حُشَى، ٖٓ ؿ٤ٔؼخ حٌُٗٞد ُٛ 

 ٍُ لُٞ ـَ ُْ ُْ  ح ِك٤ ََ  آػخٍٛٔخ طٍِ ُْٝ ػٜ٘ٔخ، ًحطٚ ط٘لي ال ًحط٤خٕ، الُٓخٕ ٝطلخٕ ٝحَُكٔش، حُٔـلَس ٝطلٚ: أ١(  حُ

 حُؼزخى ػ٠ِ حُ٘ؼْ ٣ٝٞح٢ُ ٝحُٜ٘خٍ، ح٤َُِ آٗخء حُو٤َحص ٖٓ ٣يحٙ طٔق ُِٔٞؿٞى، ٓخُجش حُٞؿٞى، ك٢ ٓخ٣ٍش

 . ٝؿِزظٚ حُـؼذ ٓزوض ٝحَُكٔش حُٔ٘غ، ٖٓ ا٤ُٚ أكذ ٝحُؼطخء ٝحُـٜخٍ، حَُٔ ك٢ ٝحُلٞحػَ
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 ٍٝكٔ٘ٚ؟ هللا ُٔـلَس حُـخُزش حألٓزخد ٓخ 

 ٝحُٔـلَس، حَُكٔش رخد ٗلٔٚ ػ٠ِ أؿِن كوي حُؼزي، رٜخ ٣ؤص ُْ إ أٓزخد ٤ِٜٗٝٔخ ٍٝكٔظٚ ُٔـلَطٚ ٌُٖٝ   

 ٝحُظؤُٚ ٝحُظؼَع ٝحُيػخء حُ٘ظٞف، رخُظٞرش طؼخ٠ُ هللّا  ا٠ُ حإلٗخرش ؿ٤َٙ، ُٜخ ٓزذ ال رَ ٝأؿِٜخ، أػظٜٔخ

 .حألػظْ ٝحُط٣َن حألؿَ، حُٔزذ ٌٛح ا٠ُ كِْٜ ٝحُظؼزي،

 (ُٚ ٝأِٓٔٞح ٍرٌْ ا٠ُ ٝأ٤ٗزٞح:)كوخٍ ا٤ُٜخ ٝحُٔزخىٍس ا٤ُٚ، رخإلٗخرش طؼخ٠ُ أَٓ ٌُٜٝح

 ٓظَحىكخٕ؟ ٛٔخ َٝٛ ٝحإلٗخرش حإلٓالّ رِلع حَُٔحى ٓخ 

أ٤َِٗزُٞح)     ْْ  ا٠َُِ َٝ ٌُ ر  ٞح)  روِٞرٌْ(  ٍَ ُٔ ِِ ْٓ أَ  حُـٞحٍف، أػٔخٍ ك٤ٜخ ىهِض حإلٗخرش، أكَىص اًح رـٞحٍكٌْ،(  َُُٚ  َٝ

 .ًًَٗخ ٓخ حُٔؼ٠٘ ًخٕ حُٔٞػغ، ٌٛح ك٢ ًٔخ ر٤ٜ٘ٔخ، ؿٔغ ٝاًح

 ؟(ُٚ ٝأِٓٔٞح: )طؼخ٠ُ هُٞٚ ىالُش ٓخ 

ْْ  ا٠َُِ)  هُٞٚ ٝك٢    ٌُ ر  ٞح ٍَ ُٔ ِِ ْٓ أَ  حُظخَٛس حألػٔخٍ طل٤ي ال اهالص، ىٕٝ ٖٓ ٝأٗٚ حإلهالص، ػ٠ِ ى٤َُ(  َُُٚ  َٝ

ْٖ . ) ش٤جخ ٝحُزخؽ٘ش ِٓ  َِ ْٕ  هَْز ُْ  أَ ٌُ حدُ  ٣َؤْط٤َِ ٌَ َُْؼ َْ )  ٣يكغ ال ٓـ٤جخ(  ح َٕ  ال ػُ ٝ َُ َْ٘ظ  ( طُ

 ٚٗٝأػٔخُٜخ؟ ؿِث٤خطٜخ ٝٓخ ٝحإلٓالّ؟ حإلٗخرش ٢ٛ ٓخ: ه٤َ كٌؤ 

حطَزُِؼٞح: ) روُٞٚ طؼخ٠ُ كؤؿخد    َٝ  َٖ َٔ خ أَْك َٓ  ٍَ ْْ  أُِٗ ٌُ ْٖ  ا٤َُِْ ِٓ  ْْ ٌُ ر   هللّا، ًٔلزش حُزخؽ٘ش، حألػٔخٍ ٖٓ أًَْٓ ٓٔخ(  ٍَ

 .ًُي ٣ؼخى ٓخ ٝطَى ُْٜ، حُو٤َ ٝٓلزش ُؼزخىٙ، ٝحُ٘ظق ٍٝؿخثٚ، ٝهٞكٚ، ٝهش٤ظٚ،

 ٓٔخ ًُي، ٝٗلٞ حإلكٔخٕ، ٝأٗٞحع ٝحُظيهش، ٝحُلؾ، ٝحُظ٤خّ، ٝحًُِخس ًخُظالس، حُظخَٛس، حألػٔخٍ ٖٝٓ   

 حُِْٔٔ، ح٤ُ٘ٔذ ٛٞ ٝٗلٞٛخ حألٍٓٞ ٌٛٙ ك٢ ٍرٚ ألٝحَٓ كخُٔظزغ ٍر٘خ، ٖٓ ا٤ُ٘خ أٍِٗ ٓخ أكٖٔ ٝٛٞ رٚ، هللّا  أَٓ

 .حُلَطش ٝحٗظٜخُ حُٔزخىٍس ػ٠ِ حُلغ-

  ( ْٖ ِٓ  َِ ْٕ  هَْز ُْ  أَ ٌُ حدُ  ٣َؤْط٤َِ ٌَ َُْؼ ظَشا  ح ـْ ْْ  رَ ْٗظُ أَ َٕ  ال َٝ ٝ َُ  .حُلَطش ٝحٗظٜخُ حُٔزخىٍس ػ٠ِ كغ   ٌٛح ًَٝ(  طَْشُؼ

 .حُـلِش ػ٠ِ حالٓظَٔحٍ ٖٓ حُظل٣ٌَ-

ٍَ )  ٝ.حُ٘يحٓش ط٘لغ ٝال ك٤ٚ، ٣٘يٕٓٞ ٣ّٞ ٣ؤط٤ْٜ كظ٠ ؿلِظْٜ، ػ٠ِ ٣ٔظَٔٝح(  إَٔ)  كٌٍْٛ ػْ    ْ   طَوُٞ  ٣َخ َْٗل

طَخ ََ ْٔ خ َػ٠َِ َك ْؽضُ  َٓ ََ ْ٘ذِ  ك٢ِ كَ ْٕ . ) كوٚ ؿخٗذ ك٢: أ١(  هللَاِ  َؿ اِ ْ٘ض َٝ َٖ )  حُي٤ٗخ ك٢(  ًُ ِٔ َُ  َٖ ٣َِ خِه َٔ  اط٤خٕ ك٢(  حُ

 .ػ٤خٗخ ٍأ٣ظٚ كظ٠ حُـِحء،

 ح٣٥خص ٌٛٙ ك٢ ُٞ ىالُش ٓخ( ْٝ ٍَ  أَ ْٞ  طَوُٞ َُ  َٕ ْ٘ضُ  ََٛيح٢ِٗ هللَاَ  أَ ٌُ َُ  َٖ ِٓ  َٖ ظَو٤ِ ُٔ ُْ ْٝ )(  ح ٍَ  أَ َٖ  طَوُٞ ٟ ِك٤ ََ حدَ  طَ ٌَ َُْؼ ْٞ  ح َُ 

 َٕ سا  ٢ُِ أَ ََ ًَ  َٕ ٞ ًُ َ َٖ  كَؤ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ ٌَْرضَ  آ٣َخط٢ِ َؿخَءْطيَ  هَيْ  ر٠ََِ)(  ح ٌَ صَ  رَِٜخ كَ َْ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح ْ٘ضَ  َٝ ًُ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ  ( .  ح
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    ( ْٝ ٍَ  أَ ْٞ  طَوُٞ َُ  َٕ ْ٘ضُ  ََٛيح٢ِٗ هللَاَ  أَ ٌُ َُ  َٖ ِٓ  َٖ ظَو٤ِ ُٔ ُْ  ٛيح٢ٗ هللّا  إٔ ٤ُض: ُِظ٢٘ٔ،أ١ حُٔٞػغ ٌٛح ك٢«  ُٞ»  ٝ(  ح

 ٌُخٗٞح شَؽ٤ش، ًخٗض ُٞ ألٜٗخ شَؽ٤ش، ٛ٘خ«  ُٞ»  ٤ُٝٔض حُؼٞحد، ٝأٓظلن حُؼوخد ٖٓ كؤِْٓ ُٚ، ٓظو٤خ كؤًٕٞ

 . رخؽِش كـش ًَ طؼٔلَ حُو٤خٓش ٣ّٝٞ رخؽِش، كـش ٝٛٞ ػالُْٜ، ػ٠ِ ٝحُويٍ رخُوؼخء ٓلظـ٤ٖ

    ( ْٝ ٍَ  أَ َٖ  طَوُٞ ٟ ِك٤ ََ حدَ  طَ ٌَ َُْؼ ْٞ )  رٍٞٝىٙ ٝطـِّ(  ح َُ  َٕ سا  ٢ُِ أَ ََ َٖ )  ٌُ٘ض حُي٤ٗخ ا٠ُ ٍؿؼش: أ١(  ًَ ِٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٔ ْل ُٔ ُْ ( ح

ْٞ  ُِؼزي ٣ظـيى ال اً ُٜخ، كو٤وش ال رخؽِش أٓخ٢ٗ ٌٛٙ ٝإ ٓل٤ي، ٝال ٌٖٓٔ ؿ٤َ ًُي إ: طؼخ٠ُ هخٍ َى، َُ  رؼي ر٤خٕ ٍُ

 . حألٍٝ حُز٤خٕ

ٌَْرضَ )  حُلن ػ٠ِ. ك٤ٜخ ٣ٔظَٟ ال ىالُش حُيحُش(  آ٣َخط٢ِ َؿخَءْطيَ  هَيْ  ر٠ََِ)     ٌَ صَ  رَِٜخ كَ َْ زَ ٌْ ظَ ْٓ ح ْ٘ضَ ) حطزخػٜخ ػٖ(  َٝ ًُ َٝ 

 َٖ ِٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ ْٞ  ػزغ، ٗٞع حُي٤ٗخ، ا٠ُ حَُى كٔئحٍ(  ح َُ ٝح َٝ ىُّ خ ََُؼخُىٝح ٍُ َٔ ُْ٘ٚ  ُُٜٗٞح ُِ ْْ  َػ اَُِٜٗ َٝ  َٕ رُٞ ًِ خ ٌَ َُ  

 حُو٤خٓش؟ ٣ّٞ حٌُخك٣َٖ كخٍ ٓخ 

( َّ ْٞ َ٣ شِ  َٝ َٓ ُْو٤َِخ ٟ ح ََ َٖ  طَ ٣ ٌِ رُٞح حَُ ٌَ ْْ  هللَاِ  َػ٠َِ ًَ ُؿُُٜٞٛ َىس   ُٝ َٞ ْٔ ُٓ  َْ َْ  ك٢ِ أ٤ََُْ َ ٟ َؿَٜ٘ ٞا ْؼ َٓ  َٖ ٣َِ ز  ٌَ ظَ ُٔ ِْ ُِ . ) 

 رٌُي ٣ؼَكْٜ حُز٤ْٜ، ح٤َُِ ًؤٜٗخ ٓٔٞىس حُو٤خٓش ٣ّٞ ٝؿْٜٞٛ ٝإٔ ػ٤ِٚ، ًٌرٞح ح٣ٌُٖ ه١ِ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ   

ىٝح كٌٔخ حُظزق، ًؤٗٚ ٝحػق أرِؾ كخُلن حُٔٞهق، أَٛ َٞ  ٖٓ ؿِحء ٝؿْٜٞٛ، هللّا  ٓٞى رخٌٌُد، حُلن ٝؿٚ ٓ

 . ػِْٜٔ ؿْ٘

َْ : ) هخٍ ٌُٜٝح ؿْٜ٘، ك٢ حُشي٣ي حُؼٌحد ُْٜٝ حُٞؿٞٙ، ٓٞحى كِْٜ    َْ  ك٢ِ أ٤ََُْ ٟ َؿََٜ٘ ٞا ْؼ َٓ  َٖ ٣َِ ز  ٌَ ظَ ُٔ ِْ  حُلن، ػٖ(  ُِ

 ٓزِؾ، ًَ حُٔظٌز٣َٖ ٖٓ ٣زِؾ ٝٓوطخ، ٝه٣ِخ ُؼوٞرش ك٤ٜخ إ ٝهللّا، ر٠ِ ػ٤ِٚ؟ حُٔلظ٣َٖ ٍرْٜ، ػزخىس ٝػٖ

 . رٜخ ْٜٓ٘ حُلن ٣ٝئهٌ

 هللا؟ ػ٠ِ حٌٌُد ٣شَٔ ٓخًح 

 أٝ رـالُٚ، ٤ِ٣ن ال رٔخ ػ٘ٚ ٝحإلهزخٍ ٝحُظخكزش، ٝحُُٞي حُش٣َي رخطوخً ػ٤ِٚ حٌٌُد ٣شَٔ هللّا  ػ٠ِ ٝحٌٌُد   

 . ٝشَػٚ هخُٚ رؤٗٚ ٝحإلهزخٍ ٣وِٚ، ُْ رٔخ شَػٚ ك٢ حُوٍٞ أٝ حُ٘زٞس، حىػخء

 حُو٤خٓش؟ ٣ّٞ حُٔظو٤ٖ كخٍ ٓخ 

٢: ) كوخٍ حُٔظو٤ٖ، كخُش ًًَ حُٔظٌز٣َٖ، كخُش ًًَ ُٝٔخ    ـ  َُ٘٣ َٖ  هللَاُ  َٝ ٣ ٌِ ح حَُ ْٞ ْْ  حطَوَ ِٜ طِ َُ لَخ َٔ  ًُٝي ر٘ـخطْٜ،: أ١(  رِ

 حُ٘ـخس آُش ٓؼْٜ ألٕ

 حُ٘ـخس؟ آُش ٓخ 

ُْ  ال. ) ٝشيس ٍٛٞ ًَ ػ٘ي حُؼيس ٢ٛ حُظ٢ طؼخ٠ُ، هللّا  طوٟٞ ٢ٛٝ - ُٜ ُّٔ َٔ ٞءُ  ٣َ ُّٔ  ٣ٔٞإْٛ ح١ٌُ حُؼٌحد: أ١(  حُ

ال)  َٝ  ْْ ُٛ  َٕ ُٞٗ َِ  . حألٓخٕ ؿخ٣ش ٌٝٛح ٝهٞكٚ، حُؼٌحد ٓزخشَس ػْٜ٘ ك٘ل٠(  ٣َْل

 ٝطـ١َ ٌَٝٓٝٙ، ٓٞء ًَ ٖٓ ٣ؤٕٓ٘ٞ كل٤٘جٌ حُٔالّ، ىحٍ ا٠ُ ٣ٞطِْٜ كظ٠ ٣ظلزْٜ حُظخّ، حألٖٓ كِْٜ   

يُ  ٣ٝوُٕٞٞ حُ٘ؼ٤ْ، ٗؼَس ػ٤ِْٜ ْٔ َُْل ِ  ح ١ٌِ هلِلَ َٛذَ  حَُ ًْ َٕ  َػَ٘خ أَ َِ َُْل َٕ  ح رََ٘خ اِ ٍَ   ٍ لُٞ ـَ َُ   ٍ ٞ ٌُ   َش
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 َهخُِنُ  هللَاُ )ح٣٥ش ٌٛٙ ػ٤ِٚ طيٍ ٓخًح ػ٠ِ   َ َٞ  َش٢ْء   ًُ ُٛ َ   َػ٠َِ َٝ َ   َش٢ْء   ًُ ٤ًِ وَخ٤ُِيُ  َُُٚ )(  َٝ حصِ  َٓ َٝ خ َٔ َٔ  حُ

عِ  ٍْ حألَ َٝ  َٖ ٣ ٌِ حَُ ٝح َٝ َُ لَ ُْ  أَُُٝجِيَ  هللَاِ  رِآ٣َخصِ  ًَ ُٛ  َٕ ٝ َُ ِٓ َُْوخ  ( .  ح

َ   َهخُِنُ  هللَاُ : ) كوخٍ رٚ ًلَ ٖٓ ُؤَحٕ حُٔٞؿذ ًٝٔخُٚ، ػظٔظٚ ػٖ طؼخ٠ُ ٣وزَ     ٝٓخ حُؼزخٍس ٌٛٙ(  َش٢ْء   ًُ

 هخٍ ٖٓ ًَ ػ٠ِ ٍى كل٤ٜخ ٓوِٞهش، - هللّا  ؿ٤َ - حألش٤خء ؿ٤ٔغ إٔ ػ٠ِ طيٍ حُوَإٓ، ك٢ ًؼ٤َ ٛٞ ٓٔخ أشزٜٜخ،

 ٖٓ ًُي ٝٗلٞ حألٍٝحف، رويّ ًٝخُوخث٤ِٖ ٝحُٔٔخٝحص، حألٍع رويّ حُوخث٤ِٖ ًخُلالٓلش حُٔوِٞهخص، رؼغ رويّ

 . هِوٚ ػٖ حُوخُن طؼط٤َ حُٔظؼٔ٘ش حُزخؽَ، أَٛ أهٞحٍ

 َٛ ٕٓوِٞم؟ حُوَآ 

 هزِٚ ٤ُْ أٍٝ ٝطلخطٚ رؤٓٔخثٚ طؼخ٠ُ ٝهللاّ  حُٔظٌِْ، طلش حٌُالّ ألٕ حُٔوِٞهش، حألش٤خء ٖٓ هللّا  ًالّ ٤ُْٝ   

 رؤٓٔخثٚ ٣ٍِ ُْ طؼخ٠ُ كبٗٚ حُـَٜ، أػظْ ٖٓ ٓوِٞم، أٗٚ ٝٗلٞٛخ ح٣٥ش ٌٛٙ ٖٓ حالػظِحٍ أَٛ كؤهٌ ش٢ء،

 .حألٝهخص ٖٓ رٞهض ػٜ٘خ ٓؼطال ٣ٌٖ ُْٝ طلخطٚ، ٖٓ طلش ُٚ ٣ليع ُْٝ ٝطلخطٚ،

 ح٣٥ش؟ ٌٛٙ ٖٓ حُشخٛي ٓخ 

 ًَ ػ٠ِ ٝأٗٚ ٝحُٔل٢ِ، حُؼ١ِٞ حُؼخُْ ُـ٤ٔغ هخُن أٗٚ ح٣ٌَُٔش ٗلٔٚ ػٖ أهزَ طؼخ٠ُ هللّا  إٔ ٌٛح، ٖٓ ٝحُشخٛي   

 هيٍس ٖٝٓ رظلخط٤ِٚ، ٝاكخؽظٚ ػ٤ِٚ، ٤ًٝال ًخٕ رٔخ ح٤ًَُٞ، ػِْ ٖٓ ك٤ٜخ ري ال حُظخٓش ٝحًُٞخُش ٤ًَٝ، ش٢ء

 ٝٓؼَكش كٌٔش، ٖٝٓ ػ٤ِٚ، ٤ًَٝ ٛٞ ُٔخ كلع ٖٝٓ ك٤ٚ، حُظظَف ٖٓ ٤ُظٌٖٔ ػ٤ِٚ، ٤ًَٝ ٛٞ ٓخ ػ٠ِ طخٓش

 كٜٞ ًُي، ٖٓ ٗوض كٔخ ًِٚ، رٌُي اال حًُٞخُش طظْ كال حأل٤ُن، ٛٞ ٓخ ػ٠ِ ٣ٝيرَٛخ ٤ُظَكٜخ حُظظَكخص، رٞؿٞٙ

 .ك٤ٜخ ٗوض

 ٤ًَٝ؟ ش٢ء ًَ ػ٠ِ هللا إٔ ٣يٍ ٓخًح ػ٠ِ  

 ش٢ء ًَ ػ٠ِ رؤٗٚ كبهزخٍٙ طلخطٚ، ٖٓ طلش ك٢ ٗوض ًَ ػٖ ِٓ٘ٙ طؼخ٠ُ هللّا  إٔ حُٔظوٍَ، حُٔؼِّٞ ٖٝٓ   

 حُظ٢ كٌٔظٚ ًٝٔخٍ طير٤َٙ، ًٝٔخٍ طير٤َٛخ، ػ٠ِ هيٍطٚ ًٝٔخٍ حألش٤خء، رـ٤ٔغ ػِٔٚ اكخؽش ػ٠ِ ٣يٍ ٤ًَٝ،

 . ٓٞحػؼٜخ حألش٤خء رٜخ ٣ؼغ

  ( َُُٚ  ُوَخ٤ُِي حصِ  َٓ َٝ خ َٔ َٔ عِ  حُ ٍْ حأل َٝ ) 

   ٝطير٤َح، ػِٔخ ٓلخط٤لٜخ،: أ١   

 هللا؟ رآ٣خص حٌُخكَٕٝ ْٝٛ هيٍٙ كن هللا ٣ويٍ ُْ ٖٓ كخٍ ٓخ 

 ٣ويٍٙ كِْ حُوؼ٤ش ػٌْ ٖٓ كخٍ ًًَ ٝاًَحٓخ، اؿالال ُٚ حُوِٞد طٔظِت إٔ ٣وظؼ٢ ٓخ ػظٔظٚ ٖٓ ر٤ٖ كِٔخ   

َٖ : ) كوخٍ هيٍٙ، كن ٣ ٌِ حَُ ٝح َٝ َُ لَ ُْ  أَُُٝجِيَ . ) حُٔٔظو٤ْ ٝحُظَحؽ ح٤ُو٤ٖ حُلن ػ٠ِ حُيحُش(  هللَاِ  رِآ٣َخصِ  ًَ ُٛ 

 َٕ ٝ َُ ِٓ َُْوخ  هللّا، رًٌَ اشـخُٜخ ٖٓ حألُٖٔ طظِق رٚ ٝٓخ هلّل، ٝحإلهالص حُظؤُٚ ٖٓ حُوِٞد طظِق رٚ ٓخ هَٔٝح( ح

 حُ٘ؼ٤ْ، ؿ٘خص ٝهَٔٝح ٝحألريحٕ، ُِوِٞد ٓلٔي ًَ ًُي ػٖ ٝطؼٞػٞح هللّا، ؽخػش ٖٓ حُـٞحٍف رٚ طظِق ٝٓخ

 . حأل٤ُْ رخُؼٌحد ػٜ٘خ ٝطؼٞػٞح
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 ش٣َي ال ُٚ حُؼزخىس ربهالص ُٚ هللا ٝأَٓ،حُشَى ا٠ُ ِْٝٓ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٍَُِٓٞ حُٔش٤ًَٖ ىػٞس 

ُٚ. 

 َْ ََ  هُ ٤ْ ـَ ٝٗ ٢ هللَاِ  أَكَ َُ ُٓ َخ أَْػزُيُ  طَؤْ َٕ  أ٣َُّٜ ُِِٞٛ خ ـَ ُْ َُوَيْ )(  ح ا٠َُِ ا٤َُِْيَ  أُِٝك٢َ  َٝ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  حَُ ْٖ  هَْزِِيَ  ِٓ ضَ  َُجِ ًْ ََ َٖ  أَْش ُِيَ  ٤ََُْلزَطَ َٔ  َػ

 َٖ ٌَُٗٞ َُظَ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٣َِ ِٓ َُْوخ َِ )(  ح ْٖ  كَخْػزُيْ  هللَاَ  رَ ًُ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٣َِ ًِ  ( . حَُشخ

    ( َْ ََ : ) هللاّ  ؿ٤َ ػزخىس ا٠ُ ىػٞى ح٣ٌُٖ حُـخ٤ِٖٛ، ُٜئالء حٍَُٓٞ أ٣ٜخ ٣خ(  هُ ٤ْ ـَ ٝٗ ٢ هللَاِ  أَكَ َُ ُٓ َخ أَْػزُيُ  طَؤْ  أ٣َُّٜ

 َٕ ُِِٞٛ خ ـَ ُْ  حُٞؿٞٙ، ؿ٤ٔغ ٖٓ حٌُخَٓ طؼخ٠ُ هللّا  رؤٕ ػِْ ٌُْ ًخٕ كِٞ ٝاال ؿٌِْٜ، ٖٓ طيٍ حألَٓ ٌٛح: أ١(  ح

 طؤ٢َٗٝٓ ُْ ٣ؼَ، ٝال ٣٘لغ ال ٝؿٚ، ًَ ٖٓ ٗخهظخ ًخٕ ٖٓ ىٕٝ ُِؼزخىس، حُٔٔظلن ٛٞ حُ٘ؼْ، ؿ٤ٔغ ٓٔي١

 . رٌُي

َُوَيْ : ) هخٍ ٌُٜٝح ُألكٞحٍ، ٓلٔي ُألػٔخٍ، ٓلزؾ رخهللّ  حُشَى ألٕ ًُٝي    ا٠َُِ ا٤َُِْيَ  أُِٝك٢َ  َٝ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ْٖ  حَُ (  هَْزِِيَ  ِٓ

ْٖ . ) حألٗز٤خء ؿ٤ٔغ ٖٓ ضَ  َُجِ ًْ ََ َٖ  أَْش ُِيَ  ٤ََُْلزَطَ َٔ  حألٗز٤خء، ؿ٤ٔغ ٗزٞس كل٢ ػَٔ، ًَ ٣ؼْ ٓؼخف، ٓلَى ٌٛح(  َػ

 هخٍ ٍِٝٓٚ أٗز٤خثٚ ٖٓ ًؼ٤َح ػيى ُٔخ - حألٗؼخّ ٍٓٞس ك٢ طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ حألػٔخٍ، ُـ٤ٔغ ٓلزؾ حُشَى إٔ

ُِيَ : ػْٜ٘ ِْٜي١ هللَاِ  َُٛيٟ ًَ َ٣  ِٚ ْٖ  رِ ْٖ  ٣ََشخءُ  َٓ ْٞ  ِػزَخِىِٙ  ِٓ َُ ٞح َٝ ًُ ََ ْْ  ََُلزِؾَ  أَْش ُْٜ٘ خ َػ خُٗٞح َٓ ًَ  َٕ ُِٞ َٔ   ٣َْؼ

 ( َٖ ٌَُٗٞ َُظَ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٣َِ ِٓ َُْوخ  . ٝحٌُ٘خٍ حُؼوخد ٣ٝٔظلن حألػٔخٍ، طلزؾ كزخُشَى ٝآهَطي، ى٣٘ي(  ح

َِ : ) هخٍ ػْ    : كوخٍ رخإلهالص أَٓٙ ش٘خػظٚ، ػٖ ٝأهزَ رخُشَى، ٣ؤَٓٝٗٚ حُـخ٤ِٖٛ إٔ أهزَ ُٔخ(  كَخْػزُيْ  هللَاَ  رَ

 ( َِ ْٖ )  ُٚ، ش٣َي ال ٝكيٙ حُؼزخىس ُٚ أهِض: أ١(  كَخْػزُيْ  هللَاَ  رَ ًُ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ٣َِ ًِ  طؼخ٠ُ، هللّا  طٞك٤ن ػ٠ِ هلّل (  حَُشخ

 ٣شٌَ ًٌُي ًُي، ٝؿ٤َ حَُُم ٝكظٍٞ ٝػخك٤ظٚ، حُـْٔ ًظلش حُي٣ٞ٤ٗش، حُ٘ؼْ ػ٠ِ ٣شٌَ طؼخ٠ُ أٗٚ كٌٔخ

 ٝحُظوٟٞ، ُإلهالص، ًخُظٞك٤ن حُي٤٘٣ش، رخُ٘ؼْ ػ٤ِٚ ٣ٝؼ٠٘

 رؼِٔٚ؟ حُؼـذ ٖٓ حإلٗٔخٕ ٣ِْٔ ٤ًٝق ،حُلو٤و٤ش حُ٘ؼٔش ٓخ 

 حُؼـذ آكش ٖٓ ٓالٓش ػ٤ِٜخ، هلّل  ٝحُشٌَ طؼخ٠ُ هللّا  ٖٓ أٜٗخ طيرَ ٝك٢ حُلو٤وش، ػ٠ِ حُ٘ؼْ ٢ٛ حُي٣ٖ، ٗؼْ رَ 

 ػ٤ِٚ طٔظلن ر٘ؼٔش ٣ؼـذ ُْ حُلخٍ، كو٤وش حُؼزي ػَف كِٞ ٝاال ؿِْٜٜ، رٔزذ حُؼخ٤ِٖٓ، ٖٓ ٌُؼ٤َ طؼَع حُظ٢

 . حُشٌَ ٣ُخىس

 (خ َٓ ٝح َٝ ٍُ ِٙ  َكنَ  هللَاَ  هََي ٍِ عُ  هَْي ٍْ حألَ خ َٝ ٤ؼا ِٔ َّ  هَْزَؼظُُٚ  َؿ ْٞ شِ  ٣َ َٓ ُْو٤َِخ حصُ  ح َٝ خ َٔ َٔ حُ ٣َِٞخص   َٝ ْط َٓ  ِٔ ِٚ ر٤َِ ْزَلخَُٗٚ  ٤ِ٘ ُٓ 

طََؼخ٠َُ خ َٝ َٔ َٕ  َػ ًُٞ َِ  ( . ٣ُْش

 ًُي، ٣٘خهغ ٓخ كؼِٞح رَ طؼظ٤ٔٚ، كن ػظٔٞٙ ٝال هيٍٙ، كن ٍرْٜ حُٔشًَٕٞ ٛئالء هيٍ ٝٓخ: طؼخ٠ُ ٣وٍٞ   

 ٝال ٗلغ ػ٘يٙ ٤ُْ ٝأكؼخُٚ ٝؿٚ، ًَ ٖٓ ٗخهظش كؤٝطخكٚ ٝأكؼخُٚ، أٝطخكٚ ك٢ ٗخهض ٛٞ ٖٓ رٚ اشَحًْٜ ٖٓ

 . ش٤جخ حألَٓ ٖٓ ٣ِٔي ٝال ٓ٘غ، ٝال ػطخء ٝال ػَ،

 ؿ٤ٔغ إٔ حُوخَٛس، ٝهيٍطٚ حُزخَٛس، ػظٔظٚ ٖٓ ح١ٌُ حُؼظ٤ْ، حَُد رخُوخُن حُ٘خهض حُٔوِٞم ٌٛح كٔٞٝح   

 كن ػظٔٚ كال ر٤ٔ٤٘ٚ، ٓط٣ٞخص - ٝػظٜٔخ ٓؼظٜخ ػ٠ِ - حُٔٔخٝحص ٝإٔ َُِكٖٔ، هزؼش حُو٤خٓش ٣ّٞ حألٍع

ٟ ٖٓ ػظٔظٚ َٞ  . ٓ٘ٚ أظِْ ٝال ؿ٤َٙ، رٚ ٓ
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ْزَلخَُٗٚ )  طََؼخ٠َُ ُٓ خ َٝ َٔ َٕ  َػ ًُٞ َِ  .رٚ شًَْٜ ػٖ ٝطؼخظْ طِ٘ٙ: أ١(  ٣ُْش

 حُو٤خٓش ٣ّٞ أٛٞحٍ ٖٓ رؼغ. 

ُٗلِنَ  ٍِ  ك٢ِ َٝ ٞ ْٖ  كََظِؼنَ  حُظُّ حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ َٔ ْٖ  حُ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ ْٖ  ااِل حألَ َْ  هللَاُ  َشخءَ  َٓ ِٚ  ُٗلِنَ  ػُ ٟ ك٤ِ ََ ح أُْه ًَ ِ ْْ  كَب ُٛ   ّ  ه٤َِخ

 َٕ ٝ َُ ْ٘ظُ هَضِ )(  ٣َ ََ أَْش عُ  َٝ ٍْ ٍِ  حألَ َخ رُِ٘ٞ رٜ  ِػغَ  ٍَ ُٝ ٌِظَخدُ  َٝ ُْ ِؿ٢ءَ  ح َٝ  َٖ ََٜيحءِ  رِخَُ٘ز٤ِ ٤ حُشُّ هُِؼ٢َ  َٝ َٝ  ْْ َُْلن   ر٤ََُْٜ٘ ْْ  رِخ ُٛ  ال َٝ

 َٕ ٞ ُٔ ك ٤َضْ )(  ٣ُْظَِ ُٝ َٝ  َُّ ًُ   ْ خ َْٗل َِضْ  َٓ ِٔ َٞ  َػ ُٛ َٝ  ُْ خ أَْػَِ َٔ َٕ  رِ  ( .  ٣َْلَؼُِٞ

 .هزِٜخ ُٔخ ح٣٥خص ٓ٘خٓزش -

ُٗلِنَ : ) كوخٍ ٍَٝٛزْٜ ٍَٝؿزْٜ حُو٤خٓش، ٣ّٞ رؤكٞحٍ هٞكْٜ ػظٔظٚ، ٖٓ طؼخ٠ُ هٞكْٜ ُٔخ    ٍِ  ك٢ِ َٝ ٞ  ٝٛٞ(  حُظُّ

 أكي حُٔالّ، ػ٤ِٚ آَحك٤َ ك٤ٚ ك٤٘لن هِوٚ، ٖٓ ػِٔٚ ػ٠ِ هللّا  أؽِؼٚ ٖٝٓ هخُوٚ، اال ػظٔظٚ ٣ؼِْ ال ػظ٤ْ، هَٕ

 . حَُكٖٔ ػَٕ كِٔش ٝأكي حُٔوَر٤ٖ، حُٔالثٌش

ْٖ : ) حُو٤ُٖٞ حهظالف ػ٠ِ ٓخص، أٝ ؿش٢: أ١(  كََظِؼنَ )     حصِ  ك٢ِ َٓ َٝ خ َٔ َٔ ْٖ  حُ َٓ عِ  ك٢ِ َٝ ٍْ  ُٔخ ًِْٜ،: أ١(  حأل

ْٖ  ااِل. ) ُٚ ٓويٓش أٜٗخ ٣ؼِٕٔٞ ٝٓخ ٝػظٜٔخ، شيطٜخ ٖٓ أُػـظْٜ حُظٍٞ ٗلوش ٓٔؼٞح  هللاّ  ػزظٚ ٖٓٔ(  هللَاُ  َشخءَ  َٓ

 . حُلِع ٝٗلوش حُظؼن، ٗلوش حأل٠ُٝ، حُ٘لوش ٌٝٛٙ. ٝؿ٤َْٛ رؼؼْٜ، أٝ ًخُشٜيحء ٣ظؼن، كِْ حُ٘لوش، ػ٘ي

    ( َْ ِٚ  ُٗلِنَ  ػُ ح)  حُزؼغ ٗلوش حُؼخ٤ٗش حُ٘لوش(  ك٤ِ ًَ ِ ْْ  كَب ُٛ   ّ  ٝكٔخرْٜ، ُزؼؼْٜ هزٍْٞٛ ٖٓ هخٓٞح هي: أ١(  ٣٘ظَٕٝ ه٤َِخ

َٕ )  أرظخٍْٛ ٝشوظض ٝحألٍٝحف، حُـٔي٣ش حُوِوش ْٜٓ٘ طٔض هي ٝ َُ ْ٘ظُ  . رْٜ هللّا  ٣لؼَ ٓخًح(  ٣َ

هَضِ )     ََ أَْش عُ  َٝ ٍْ ٍِ  حأل َخ رُِ٘ٞ رٜ   ٝٛٞ ٝطؼٔلَ، حُو٤خٓش ٣ّٞ طٌٛذ حُٔٞؿٞىس حألٗٞحٍ إٔ ٌٛح، ٖٓ ػِْ(  ٍَ

 ػ٘ي كظشَم ظِٔش، ك٢ حُ٘خّ ٣ٌٕٝٞ ط٘يػَ، ٝحُ٘ـّٞ ٣ؤق، ٝحُؤَ طٌٍٞ، حُشْٔ إٔ أهزَ هللّا  كبٕ ًٌُي،

 ٗشؤس ٣ٝ٘شجْٜ هٞس، ُِوِن هللّا  ٣ـؼَ ح٤ُّٞ ًُٝي ر٤ْٜ٘، ُِلظَ ٣ٍِٝ٘ ٣ظـ٠ِ ػ٘يٓخ ٍرٜخ، رٍ٘ٞ حألٍع ًُي

 َٕ ْٝ َٞ  ألكَهض ًشلٚ، ُٞ ػظ٤ْ، طؼخ٠ُ كٍ٘ٞٙ ٝاال ٍإ٣ظٚ، ٖٓ أ٣ؼخ ٣ٝظٌٕٔ٘ٞ ٍٗٞٙ، ٣لَهْٜ ال إٔ ػ٠ِ ٣َْو

 . هِوٚ ٖٓ رظَٙ ا٤ُٚ حٗظ٠ٜ ٓخ ٝؿٜٚ ٓزلخص

ِػغَ )     ُٝ ٌِظَخدُ  َٝ ُْ  هخٍ ًٔخ ٝح٤ُٔجخص، حُلٔ٘خص ٖٓ ك٤ٚ ٓخ ٤ُوَأ ٝٗشَ، ٝػغ ٝى٣ٞحٗٚ، حألػٔخٍ ًظخد: أ١(  ح

ِػغَ : طؼخ٠ُ ُٝ ٌِظَخدُ  َٝ ُْ ٟ ح ََ َٖ  كَظَ ٤ ِٓ َِ ـْ ُٔ ُْ َٖ  ح ْشلِو٤ِ خ ُٓ َٔ ِٓ  ِٚ َٕ  ك٤ِ ٣َوُُُٞٞ ٣َِْظََ٘خ ٣َخ َٝ َٝ  ٍِ خ ح َٓ ٌَ ٌِظَخدِ  َٛ ُْ ٍُ  ال ح خِى ـَ سا  ٣ُ ََ ٤ ـِ ال َط َٝ 

سا  ََ ز٤ِ َؿُيٝح أَْكَظخَٛخ ااِل ًَ َٝ خ َٝ ُِٞح َٓ ِٔ ح َػ َا ال َكخِػ َٝ  ُْ رُّيَ  ٣َْظِِ ح ٍَ أْ : ٝحإلٗظخف حُؼيٍ طٔخّ ٖٓ ُِؼخَٓ ٣ٝوخٍ أََكيا ََ  حْه

ل٠َ ًِظَخرَيَ  يَ  ًَ ِٔ َّ  رَِْ٘ل ْٞ َ٤ُْ ٤زاخ َػ٤َِْيَ  ح ِٔ   َك

ِؿ٢ءَ )     َٝ  َٖ ََٜيحءِ . ) ػ٤ِْٜ ٣ٝشٜيٝح أْٜٓٔ، ٝػٖ حُظز٤ِؾ، ػٖ ٤ُٔؤُٞح(  رِخَُ٘ز٤ِ ٤ حُشُّ  ٖٓ -ٛ٘خ؟ حُشٜيحء ْٛ ٖٓ-( َٝ

هُِؼ٢َ . ) ٝحألٍع ٝحألػؼخء حُٔالثٌش، َٝ  ْْ َُْلن   ر٤ََُْٜ٘  طخىٍ كٔخد ألٗٚ حُؼظ٤ْ، ٝحُؤؾ حُظخّ حُؼيٍ: أ١(  رِخ

 ػِٔٞٙ، ٓخ رٌَ ٓل٤ؾ حُٔللٞظ، حُِٞف ٛٞ ح١ٌُ ًٝظخرٚ ش٢ء، رٌَ ٓل٤ؾ ٛٞ ٖٝٓ ًٍس، ٓؼوخٍ ٣ظِْ ال ٖٓٔ

 ًُي ػ٠ِ شٜيٝح هي حُشٜيحء ٝأػيٍ ػِٔٞٙ، ٓخ ػ٤ِْٜ ًظزض هي ٍرْٜ، ٣ؼظٕٞ ال ٝح٣ٌُٖ حٌَُحّ، ٝحُللظش

 . ٝحُؼوخد ُِؼٞحد حٓظلوخهٜخ ٝٓوخى٣َ حألػٔخٍ ٓوخى٣َ ٣ؼِْ ٖٓ رٌُي كلٌْ حُلٌْ،
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 ٍٝكٔظٚ ٝكٌٔظٚ ٝػِٔٚ ػظٔظٚ ٖٓ رٚ ٣ٝؼَكٕٞ ٝحُؼيٍ، رخُلٔي هلّل  ٣ٝؼظَكٕٞ حُوِن، رٚ ٣وَ كٌْ ك٤لظَ   

ك ٤َضْ : ) هخٍ ٌُٜٝح أُٔ٘ظْٜ، ػ٘ٚ طؼزَ ٝال روِٞرْٜ، ٣وطَ ُْ ٓخ ُٝ َٝ  َُّ ًُ   ْ خ َْٗل َِضْ  َٓ ِٔ َٞ  َػ ُٛ َٝ  ُْ خ أَْػَِ َٔ َٕ  رِ  (  ٣َْلَؼُِٞ

 ( َ٤ن ِٓ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ لَ َْ  ا٠َُِ ًَ ح َؿََٜ٘ َا َٓ ح َكظ٠َ ُُ ًَ حرَُٜخ كُظَِلضْ  َؿخُءَٝٛخ اِ َٞ ٍَ  أَْر هَخ َٝ  ْْ َٗظَُٜخ َُُٜ َِ ْْ  َه ْْ  أََُ ٌُ َ   ٣َؤْطِ ُٓ ٍُ 

 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ  َٕ ْْ  ٣َْظُِٞ ٌُ ْْ  آ٣َخصِ  َػ٤َِْ ٌُ ر  ٍَ  ْْ ٌُ َٗٝ ٍُ ٌِ ْ٘ ُ٣ ْْ  ُِوَخءَ  َٝ ٌُ ِٓ ْٞ ح ٣َ ٌَ ْٖ  ر٠ََِ هَخُُٞح َٛ ٌِ َُ شُ  َكوَضْ  َٝ َٔ ِِ حدِ  ًَ ٌَ َُْؼ  َػ٠َِ ح

 َٖ ٣َِ خكِ ٌَ ُْ ََ (  7ٔ)  ح حدَ  حْىُهُِٞح ه٤ِ َٞ َْ  أَْر َ َٖ  َؿَٜ٘ َْ  ك٤َِٜخ َهخُِِي٣ ٟ كَزِْج َٞ ْؼ َٓ  َٖ ٣َِ ز  ٌَ ظَ ُٔ ُْ ٤نَ (  7ٕ)  ح ِٓ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ح حَُ ْٞ  حطَوَ

 ْْ رَُٜ َ٘شِ  ا٠َُِ ٍَ ـَ ُْ ح ح َا َٓ ح َكظ٠َ ُُ ًَ كُظَِلضْ  َؿخُءَٝٛخ اِ حرَُٜخ َٝ َٞ ٍَ  أَْر هَخ َٝ  ْْ َٗظَُٜخ َُُٜ َِ ّ   َه ْْ  َٓال ٌُ ْْ  َػ٤َِْ  كَخْىُهَُِٞٛخ ِؽْزظُ

 َٖ هَخُُٞح(  7ٖ)  َهخُِِي٣ يُ  َٝ ْٔ َُْل ِ  ح ٌِ  هلِلَ ْػَيُٙ  َطَيهََ٘خ ١حَُ ػََ٘خ َٝ ٍَ ْٝ أَ عَ  َٝ ٍْ أُ  حألَ َٞ َٖ  َٗظَزَ َ٘شِ  ِٓ ـَ ُْ َْ  ََٗشخءُ  َك٤ْغُ  ح  كَِْ٘ؼ

 َُ َٖ  أَْؿ ٤ِِ ِٓ َُْؼخ  ( .  7ٗ)  ح

 .هزِٜخ ُٔخ ح٣٥خص ٓ٘خٓزش

 ٝحؿظٔخػْٜ حُي٤ٗخ، ك٢ ٝحؿظٔخػْٜ ٝطير٤َٙ، ٍُٝهٚ هِوٚ ك٢ ؿٔؼْٜ ح٣ٌُٖ ػزخىٙ، ر٤ٖ كٌٔٚ طؼخ٠ُ ًًَ ُٔخ   

 ٝحُلـٍٞ، ٝحُظوٟٞ ٝحٌُلَ، رخإل٣ٔخٕ حُي٤ٗخ ك٢ حكظَهٞح ًٔخ ؿِحثْٜ، ػ٘ي طؼخ٠ُ كَهْٜ حُو٤خٓش، ٓٞهق ك٢

 ؟ حٌُخك٣َٖ ٓٞم ٣ٌٕٞ ٤ًق 

٤نَ : ) هخٍ    ِٓ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ٝح حَُ َُ لَ َْ  ا٠َُِ ًَ  حُـالظ حُِرخ٤ٗش ٖٓ حُٔٞؿؼش، رخ٤ُٔخؽ ٣ؼَرٕٞ ػ٤٘لخ، ٓٞهخ: أ١(  َؿََٜ٘

 ػٜ٘خ ُٝحٍ شوخء، ًَ ٝكؼَٛخ ػٌحد، ًَ ؿٔؼض هي حُظ٢ ؿْٜ٘ ٢ٛٝ ٓٞػغ، ٝأكظغ ٓلزْ شَ ا٠ُ حُشيحى،

َّ : طؼخ٠ُ هخٍ ًٔخ ٍَٓٝ، ًَ ْٞ َ٣  َٕ ٞ ٍِ  ا٠َُِ ٣َُيػُّ َْ  َٗخ َ خ َؿَٜ٘  . ىهُٜٞخ ٖٓ الٓظ٘خػْٜ ًُٝي ىكؼخ، ا٤ُٜخ ٣يكؼٕٞ: أ١ َىّػا

ح)  ا٤ُٜخ ٣ٝٔخهٕٞ    َا َٓ  ٣ِؼٖ ٓؼ٤ٜخ، ٝطشخًَ ػِٜٔخ، ط٘خٓذ حُظ٢ حَُِٓس ٓغ َُٓس ًَ ٓظلَهش، كَهخ: أ١(  ُُ

ح َكظ٠َ. ) رؼغ ٖٓ رؼؼْٜ ٣ٝزَأ رؼؼخ، رؼؼْٜ ًَ : أ١ ُْٜ(  كُظَِلضْ )  ٓخكظٜخ ا٠ُ ٝطِٞح: أ١(  َؿخُءَٝٛخ اِ

حرَُٜخ)  ألؿِْٜ َٞ ٟ ُويْٜٝٓ(  أَْر َا  . ُُِْٜ٘ٝ ٝهِ

    ( ٍَ هَخ َٝ  ْْ َٗظَُٜخ َُُٜ َِ  حُظ٢ حألػٔخٍ ػ٠ِ ُْٜ ٝٓٞرو٤ٖ حَُٔٓي١، ٝحُؼٌحد حألري١، رخُشوخء ُْٜ ٜٓ٘ج٤ٖ(  َه

ْْ : ) حُلظ٤غ حُٔلَ ٌٛح ا٠ُ أٝطِظْٜ ْْ  أََُ ٌُ َ   ٣َؤْطِ ُٓ ٍُ  ْْ ٌُ ْ٘  طيهْٜ، ٝطؼَكٕٞ طؼَكْٜٞٗ ؿٌْ٘ٔ ٖٓ: أ١(  ِٓ

َٕ . ) ػْٜ٘؟ حُظِو٢ ٖٓ ٝطظٌٕٔ٘ٞ ْْ  ٣َْظُِٞ ٌُ ْْ  آ٣َخصِ  َػ٤َِْ ٌُ ر   رؤٝػق ح٤ُو٤ٖ حُلن ػ٠ِ حُيحُش رٜخ، هللّا  أٍِْٜٓ حُظ٢(  ٍَ

 . حُزَح٤ٖٛ

    ( ْْ ٌُ َٗٝ ٍُ ٌِ ْ٘ ُ٣ ْْ  ُِوَخءَ  َٝ ٌُ ِٓ ْٞ ح ٣َ ٌَ  طوٞحٙ، رخٓظؼٔخٍ ح٤ُّٞ، ٌٛح ػٌحد ٖٓ ٝحُلٌٍ حطزخػْٜ ػ٤ٌِْ ٣ٞؿذ ٌٝٛح: أ١(  َٛ

  حُلخٍ؟ ٌٛٙ روالف كخٌُْ ًخٗض ٝهي

 ُ٘خ ٝر٤٘ٞح ٝر٤٘خطٚ، رآ٣خطٚ ٍر٘خ ٍَٓ ؿخءط٘خ هي(  ر٠ََِ: ) ػ٤ِْٜ هخٓض هللّا  كـش ٝإٔ رٌٗزْٜ، ٓو٣َٖ(  هَخُُٞح)    

ْٖ . ) ح٤ُّٞ ٌٛح ٖٓ ٝكٌٍٝٗخ حُظز٤٤ٖ، ؿخ٣ش ٌِ َُ شُ  َكوَضْ  َٝ َٔ ِِ حدِ  ًَ ٌَ َُْؼ َٖ  َػ٠َِ ح ٣َِ خكِ ٌَ ُْ  ٝؿزض ًلَْٛ رٔزذ: أ١(  ح

 ٝه٤خّ رٌٗزْٜ كخػظَكٞح حَُِٕٔٓٞ، رٚ ؿخءص ٓخ ٝؿلي هللّا، رآ٣خص ًلَ ٖٓ ٌَُ ٢ٛ حُظ٢ حُؼٌحد، ًِٔش ػ٤ِْٜ

 . ػ٤ِْٜ حُلـش
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ََ )  كـ    حدَ  حْىُهُِٞح: ) ٝحإلًالٍ حإلٛخٗش ٝؿٚ ػ٠ِ ُْٜ(  ه٤ِ َٞ َْ  أَْر َ  ٣٘خٓزٜخ ح١ٌُ حُزخد ٖٓ طيهَ ؽخثلش ًَ(  َؿَٜ٘

َٖ . ) ػِٜٔخ ٣ٝٞحكن َْ . ) ٣٘ظَٕٝ ٝال ٓخػش حُؼٌحد ػْٜ٘ ٣لظَ ٝال ػٜ٘خ، ٣ظؼٕ٘ٞ ال أريح،(  ك٤َِٜخ َهخُِِي٣  كَزِْج

ٟ َٞ ْؼ َٓ  َٖ ٣َِ ز  ٌَ ظَ ُٔ ُْ  ؿْ٘ ٖٓ هللّا  كـخُحْٛ حُلن، ػ٠ِ طٌزَٝح ألْٜٗ ًُٝي ٓوَْٛ، حُ٘خٍ حُٔوَ، رجْ: أ١(  ح

 . ٝحُو١ِ ٝحٌٍُ، رخإلٛخٗش ػِْٜٔ،

 حُٔظو٤ٖ؟ ٓٞم ٣ٌٕٞ ٤ًق 

٤نَ : ) حُـ٘ش أَٛ ػٖ هخٍ ػْ    ِٓ َٝ  َٖ ٣ ٌِ ح حَُ ْٞ ْْ  حطَوَ رَُٜ  ٣لشَٕٝ ٝاػِحُ، اًَحّ ٓٞم رطخػظٚ، ٝحُؼَٔ رظٞك٤يٙ(  ٍَ

َ٘شِ  ا٠َُِ. ) حُ٘ـخثذ ػ٠ِ ٝكيح ـَ ُْ ح ح َا َٓ . ٝطشخًِٚ ػِٜٔخ ط٘خٓذ حُظ٢ حَُِٓس، ٓغ َُٓس ًَ ٓٔظزش٣َٖ، كَك٤ٖ(  ُُ

ح َكظ٠َ)  ًَ  ٝإٓ ٤ٜٔٗٝٔخ، ٣ٍلٜخ ػ٤ِْٜ ٝٛذَ  حأل٤ٗوش، ٝحُٔ٘خٍُ حَُك٤زش حَُكخد ُظِي ٝطِٞح: أ١(  َؿخُءَٝٛخ اِ

كُظَِلضْ . ) ٝٗؼ٤ٜٔخ هِٞىٛخ حرَُٜخ)  ُْٜ(  َٝ َٞ ٍَ . ) ك٤ٜخ ٤ٌَُٓٞح حُوِن، ٌَُحّ اًَحّ، كظق ( أَْر هَخ َٝ  ْْ َٗظَُٜخ َُُٜ َِ  طٜ٘جش(  َه

ّ  : ) ٝطَك٤زخ ُْٜ ْْ  َٓال ٌُ ْْ )  ػ٤ٌِْ.كخٍ ٝشَ آكش ًَ ٖٓ ٓالّ: أ١(  َػ٤َِْ  هللاّ  رٔؼَكش هِٞرٌْ ؽخرض: أ١(  ِؽْزظُ

َٖ  حْىُهَُِٞٛخ)  ؽ٤زٌْ رٔزذ(  كـ. ) رطخػظٚ ٝؿٞحٍكٌْ رًٌَٙ، ٝأُٔ٘ظٌْ ٝهش٤ظٚ، ٝٓلزظٚ  حُيحٍ ألٜٗخ(  َهخُِِي٣

 . حُط٤زٕٞ اال رٜخ ٤ِ٣ن ٝال حُط٤زش،

 حرَُٜخ كُظَِلضْ )  حُ٘خٍ ك٢ هخٍ ُٔخًح َٞ كُظَِلضْ )  حُـ٘ش ٝك٢(  أَْر  رخُٞحٝ؟(  َٝ

 كظلٜخ ٤ٌُٕٝٞ آٜخٍ، ٝال اٗظخٍ ؿ٤َ ٖٓ أرٞحرٜخ ُْٜ كظلض ا٤ُٜخ، ٝطُْٜٞ رٔـَى حُ٘خٍ، أَٛ إٔ ا٠ُ اشخٍس   

 . ُؼٌحرٜخ ٝأشي ُلَٛخ، أػظْ ٝطُْٜٞ، ٝػ٠ِ ٝؿْٜٞٛ، ك٢

 حُٔٞطِش رخُٞٓخثَ أط٠ ٖٓ اال أكي، ًَ ٣٘خُٜخ ٝال ا٤ُٜخ ٣ٞطَ ال حُظ٢ حُـخ٤ُش، حُؼخ٤ُش حُيحٍ كبٜٗخ حُـ٘ش، ٝأٓخ   

 رَ ا٤ُٜخ، ٝطِٞح ٓخ رٔـَى ُْٜ طلظق كِْ ػ٤ِٚ، حُشلؼخء أًَّ ُشلخػش ُيهُٜٞخ ك٤لظخؿٕٞ ًُي، ٝٓغ ا٤ُٜخ،

 . طؼخ٠ُ هللّا  ك٤شلؼٚ ٣شلغ، كظ٠ ِْٝٓ، ػ٤ِٚ هللّا  ط٠ِ رٔلٔي هللّا  ا٠ُ ٣ٔظشلؼٕٞ

 ٛ٘خ؟ ح٣٥خص ىُض ٓخًح ػ٠ِ 

 حُيحٍحٕ ٝٛٔخ هِٗش، ٜٓ٘ٔخ ٌَُ ٝإٔ ٝطـِن، طلظق أرٞحد ُٜٔخ ٝحُـ٘ش حُ٘خٍ إٔ ػ٠ِ ى٤َُ ح٣٥خص ٝك٢

 . ٝحُيٍٝ حألٌٓ٘ش ٓخثَ روالف حٓظلؤٜخ، ٖٓ اال ك٤ٜٔخ ٣يهَ ال حُِظخٕ حُوخُظظخٕ،

هَخُُٞح)     َٖ  أٝالْٛ ٓخ ػ٠ِ ٍرْٜ كخٓي٣ٖ ٝحٓظوَحٍْٛ، ك٤ٜخ ىهُْٜٞ ػ٘ي(  َٝ يُ : ) ٝٛيحْٛ ػ٤ِْٜ ٝٓ ْٔ َُْل ِ  ح ١ٌِ هلِلَ  حَُ

ْػَيُٙ  َطَيهََ٘خ . َٓ٘خٗخ ٓخ ُ٘خ ٝأٗـِ ٝػيٗخ، رٔخ ُ٘خ كٞك٠َ ٝطِل٘خ، آٓ٘خ إ ٍِٓٚ، أُٔ٘ش ػ٠ِ حُـ٘ش ٝػيٗخ: أ١(  َٝ

ػََ٘خ) ٍَ ْٝ أَ عَ  َٝ ٍْ أُ )  حُـ٘ش أٍع: أ١(  حأل َٞ َٖ  َٗظَزَ َ٘شِ  ِٓ ـَ ُْ  ٝٗظ٘خٍٝ شج٘خ، ٌٓخٕ أ١ ٜٓ٘خ ٍِٗ٘: أ١(  ََٗشخءُ  َك٤ْغُ  ح

َْ . ) ٣َٗيٙ ش٢ء ػ٘خ ٓٔ٘ٞػخ ٤ُْ أٍىٗخ، ٗؼ٤ْ أ١ ٜٓ٘خ َُ  كَِْ٘ؼ َٖ  أَْؿ ٤ِِ ِٓ َُْؼخ  ُٖٓ ك٢ ٍرْٜ، رطخػش حؿظٜيٝح ح٣ٌُٖ(  ح

 . ٓٔظَٔح رخه٤خ ػظ٤ٔخ ه٤َح رٌُي ك٘خُٞح ٓ٘وطغ، ه٤َِ

 ُْٜ ح٣ٌَُْ حُـٞحى ٍٝػ٤ٜخ هِوٚ، هٞحص ك٤ٜخ هللّا  ٣ٌَّ حُظ٢ حُلو٤وش، ػ٠ِ حُٔيف طٔظلن حُظ٢ حُيحٍ ٌٝٛٙ   

 ٣ٍِٝٝ حُل٣ِٖ، ٣لَف رزؼؼٚ ٓخ ًَٝحٓظٚ ٍكٔظٚ ٖٓ ٝكشخٛخ ر٤يٙ، ٝؿَٜٓخ ٝأكٜٔ٘خ، أػالٛخ ٝر٠٘ ِٗال

 .حُظلخء ٣ٝظْ حٌُيٍ،
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 (ٟ ََ طَ شَ  َٝ ٌَ الثِ َٔ ُْ َٖ  ح ْٖ  َكخك ٤ ِٓ  ٍِ ْٞ ِٕ  َك َْ َُْؼ َٕ  ح ز ُلٞ َٔ يِ  ٣ُ ْٔ ْْ  رَِل ِٜ ر  هُِؼ٢َ  ٍَ َٝ  ْْ َُْلن   ر٤ََُْٜ٘ ََ  رِخ ه٤ِ يُ  َٝ ْٔ َُْل ِ  ح د   هلِلَ ٍَ 

 َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ  ( ح

    (ٟ ََ طَ شَ  َٝ ٌَ الثِ َٔ ُْ َٖ )  حُؼظ٤ْ ح٤ُّٞ ًُي حَُحث٢ أ٣ٜخ(  ح ْٖ  َكخك ٤ ِٓ  ٍِ ْٞ ِٕ  َك َْ َُْؼ  ٍرْٜ، هيٓش ك٢ هخٓٞح هي: أ١(  ح

َٕ . ) رـٔخُٚ ٓٔظـَه٤ٖ رٌٔخُٚ، ٓؼظَك٤ٖ ُـالُٚ، هخػؼ٤ٖ ػَشٚ، كٍٞ ٝحؿظٔؼٞح ز ُلٞ َٔ يِ  ٣ُ ْٔ ْْ  رَِل ِٜ ر  : أ١(  ٍَ

 . ٣٘ٔزٞح ُْ ٝٓخ حُٔشًَٕٞ ا٤ُٚ ٗٔذ ٓٔخ رـالُٚ، ٤ِ٣ن ال ٓخ ًَ ػٖ ٣ِ٘ٛٞٗٚ

هُِؼ٢َ )     َٝ  ْْ َُْلن  )  حُوِن ٖٓ ٝح٥ه٣َٖ حأل٤ُٖٝ ر٤ٖ: أ١(  ر٤ََُْٜ٘  ػ٤ِٚ ٖٓٔ اٌٗخٍ، ٝال ك٤ٚ حشظزخٙ ال ح١ٌُ(  رِخ

ََ . ) حُلن ه٤ِ يُ  َٝ ْٔ َُْل ِ  ح د   هلِلَ ٍَ  َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ  ػ٠ِ ًُي ٤ُيٍ ٛٞ، ٖٓ حُوخثَ ٣ًٌَ ُْ -ُِلٔي؟ حُوخثَ ٖٓ ٣ًٌَ ُْ ُٔخًح-( ح

 ٝاكٔخٕ، كؼَ كٔي حُ٘خٍ، ٝأَٛ حُـ٘ش أَٛ ػ٠ِ رٚ هؼ٠ ٓخ ػ٠ِ ٝكٌٔظٚ ٍرْٜ رلٔي ٗطوٞح حُوِن ؿ٤ٔغ إٔ

 .ٝكٌٔش ػيٍ ٝكٔي

 

 ٌّغبد ث١ب١ٔخ:

 *ٌّبرا اعزعًّ اٌمشآْ وٍّخ ع١ك ٌٍىبفش٠ٓ ٌٍّٚإ١ِٕٓ فٟ عٛسح اٌضِش؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(

٤نَ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ ) ِٓ َٝ  ْْ َُُٜ ٍَ هَخ َٝ حرَُٜخ  َٞ ح َؿخُإَٝٛخ كُظَِلْض أَْر ًَ َحا َكظ٠َ اِ َٓ ُُ  َْ َ ٝح ا٠َُِ َؿَٜ٘ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ حَُ

ح  ٌَ َٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ْْ ُِوَخء ٣َ ٌُ َٗٝ ٍُ ٌِ ُ٘٣ َٝ  ْْ ٌُ ر  ٍَ ْْ آ٣َخِص  ٌُ َٕ َػ٤َِْ ْْ ٣َْظُِٞ ٌُ ٘  ٓ   َ ُٓ ٍُ  ْْ ٌُ ْْ ٣َؤْطِ َٗظَُٜخ أََُ َِ ْٖ َكوَ َه ٌِ َُ َٝ شُ هَخُُٞح ر٠ََِ  َٔ ِِ ًَ ْض 

{ َٖ ٣َِ خكِ ٌَ ُْ حِد َػ٠َِ ح ٌَ َُْؼ ٤نَ {( ٝ )7ٔح ِٓ حرَُٜخ  َٝ َٞ كُظَِلْض أَْر َٝ ح َؿخُإَٝٛخ  ًَ َحا َكظ٠َ اِ َٓ ُُ َِ٘ش  ـَ ُْ ْْ ا٠َُِ ح رَُٜ ٍَ ح  ْٞ َٖ حطَوَ ٣ ٌِ حَُ

{ َٖ ْْ كَخْىُهَُِٞٛخ َهخُِِي٣ ْْ ِؽْزظُ ٌُ ّ  َػ٤َِْ اَل َٓ َٗظَُٜخ  َِ ْْ َه َُُٜ ٍَ هَخ زخا إٔ ٣ُئط٠ رلؼَ ٣شَٔ حُـ٤ٔغ كٌَ {( ٤ُْ ؿ7ٖ٣ََٝ

٤ِٜي  } َش َٝ خثِن   َٓ َؼَٜخ  َٓ   ْ َُّ َْٗل ًُ َؿخءْص  َٝ م( ٌُٖ  { ٍٓٞس ٕٔحُ٘لّٞ طُٔخم ريٕٝ حٓظؼ٘خء ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )

حُْٜٔ أ٣ٖ ٣ُٔظن ًَ ٓـٔٞػش ٝحُـٜش حُظ٢ طٔخم ا٤ُٜخ. إً ًِْٜ ٣ٔخهٕٞ ٌُٖ حُْٜٔ ؿٜش حُٔٞم كٜئالء ٣ُٔخم 

٘ش ٝٛئالء ٣ُٔخم رْٜ ا٠ُ حُ٘خٍ طٔخٓخا ًٔخ ٣ٔظؼَٔ حُوَإٓ ًِٔش حىهِٞح ك٢ٜ طوخٍ ُِـ٤ٔغ ٌُٖ حُْٜٔ رْٜ ا٠ُ حُـ

أ٣ٖ ٤ٓيهِٞح حُـ٘ش أٝ حُ٘خٍ، ًِٝٔش هِن أ٣ؼخا ػخٓش ُِـ٤ٔغ ًٌُٝي ًِٔش حُلشَ. ك٤ِْ حُْٜٔ ُلؼَ ٝاٗٔخ ٓظؼِّن 

 حُلؼَ.

 

 َٚ  ِٓ َّ ْح َٓ ئٌَِٝ اٌشَّ زَّم١ِ ُّ ٌْ ََ َْٔحُشُش ا ْٛ ِْٚسًدا )8ْ٘فًذا )*)٠َ  َُ ََّٕٙ َٓ ئٌَِٝ َع ١ ِِ ْغِش ُّ ٌْ َُٔغُٛق ا َٚ ( ِش٠ُ( ٚفٟ عٛسح 8ٙ( 

ًشا ) َِ َُ ُص ََّٕٙ َٓ َوفَُشٚا ئٌَِٝ َع ِع١َك اٌَِّز٠ َٚ ا 4ٔاٌضِش ٚسدد وٍّخ ع١ك ٌٍىبفش٠ٓ ٚاٌّإ١ِٕٓ ) ْٛ َٓ ارَّمَ ِع١َك اٌَِّز٠ َٚ  )

ًشا ) َِ ٌَْغَِّٕخ ُص ُْ ئٌَِٝ ا ُٙ غ١ش اٌفعً فٟ آ٠خ ِش٠ُ ٚاعزخذاَ ٔحشش ٚٔغٛق؟)د.فبضً (( فّب داٌخ ر4َٖسثَّ

 اٌغبِشائٝ(

 َٖ ِٓ َٕ ُؿُُ٘ٞىُٙ  خ َٔ ٤َِْ ُٔ ُِ ََ ُكِش َٝ أٝالا ٓخ حُلَم ر٤ٖ حُلشَ ٤ٓٝن؟ ٗلشَ ٓؼ٘خٙ ٗـٔغ، حُلشَ ٖٓ ٓؼخ٤ٗٚ حُـٔغ )

( َٕ ُػٞ َُ ُٞ٣ ْْ َِ كَُٜ حُط٤َْ َٝ  ِْ ٗ حإْلِ َٝ   ٖ ـِ ُْ ََ كََ٘خَىٟ )7ٔح َٖ ( ٖٕ( حَُ٘ٔ( )كََلَش ٣َِ ِٖ َكخِش َيآثِ َٔ ُْ َْ ك٢ِ ح ِٓ ٍْ أَ َٝ حُ٘خُػخص( )

( حألػَحف( حُلشَ ُٚ ٓؼخ٢ٗ. إً ٓؼ٠٘ كشَ ؿٔغ ٍر٘خ هخٍ ٣ّٞ حُـٔغ ٣ّٞ حُلشَ ٣ٝؤط٢ رٔؼخ٢ٗ ٔٔٔ)
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

م ٤ُْ رخُؼٍَٝس ؿٔغ كوي طٔٞم ٝحكي أٝ حػ٤ٖ٘ أٝ أًؼَ. ٛ٘خى هخٍ  ْٞ َٔ أهَٟ ٌُٖ حُٔؼ٠٘ حُٔشٍٜٞ ؿٔغ. حُ

 ُٔ ُْ َُ ح َّ َْٗلُش ْٞ َ٣( ِٖ َٔ ْك ََ َٖ ا٠َُِ حُ حظَو٤ِ ْكيا (( حُٞكي ال ري إٔ ٣ٌظَٔ أكَحىٙ، إً ٛٞ رؼي حالًظٔخٍ ٣ظ٤َ حُلشَ، 8٘) َٝ

َِ٘ش  ـَ ُْ ْْ ا٠َُِ ح رَُٜ ٍَ ح  ْٞ َٖ حطَوَ ٣ ٌِ ٤َن حَُ ِٓ َٝ ححُٞكي ٣ـذ إٔ ٣ٌظَٔ. أٓخ ك٢ حَُِٓ هخٍ ) َا َٓ (( إً ٤ُٔٞح ٓـٔٞػ٤ٖ، 7ٖ) ُُ

َُِٓس حُـٔخػش، َُٓحا ٣ؼ٢٘ ؿٔخػخص ؿٔخػخص ٤ُٔٞح ٝكيحا ٓـٔٞػ٤ٖ ا٠ُ إٔ حَُِٓ ٣ؼ٢٘ ؿٔخػخص ؿٔخػخص، ح

٣ٌظِٔٞح ك٤ظ٤َٝح ٝكيحا ك٤لشَْٛ. ٣ؼ٢٘ ح٣ٌُٖ حطوٞح ٤ٓظزلٞح َُٓحا ألْٜٗ ٤ُٔٞح ريٍؿش ٝحكيس ك٤ُٔخهٕٞ َُٓحا 

ا٠ُ حَُكٖٔ( ٤ُْٝ كظ٠ اًح حًظِٔٞح ُكِشَٝح ٝكيحا ٣ظ٤َٝح ٝكيحا حَُِٓ ٤ُْ ٝكيحا ال ري إٔ ٣ٌظَٔ. ك٢ ٣َْٓ هخٍ )

ح ) َا َٓ ُُ َِ٘ش  ـَ ُْ ْْ ا٠َُِ ح رَُٜ ٍَ ح  ْٞ َٖ حطَوَ ٣ ٌِ ٤َن حَُ ِٓ َٝ (( حُٞكي ُإلًَحّ ٌٛح رؼي 7ٖا٠ُ حُـ٘ش أٓخ ك٢ حَُِٓ كوخٍ ا٠ُ حُـ٘ش )

حُلٔخد رؼي إٔ ٣ٔخهٞح َُٓحا ا٠ُ حُـ٘ش ٣ٌٛزٕٞ ٝكيحا ا٠ُ حَُكٖٔ ط٣ٌَٔخا ُْٜ. َٓكِش رؼي َٓكِش ال ٣ظق إٔ 

م َُِِٓ حًظَٔ ٛئالء حُٔظوٕٞ  ٗؼغ ٝحكيس ْٞ َٔ غ كوخٍ ٣لشَ ٝحُ َٔ ٌٓخٕ أهَٟ، ال ٣ـُٞ، حُٞكي ال ري إٔ ٣ُـ

ٗٞح  ّٞ ٣ـٔؼْٜ ك٤لشَْٛ ك٤ٌَُٛذ رْٜ ا٠ُ حَُكٖٔ ٝكيحا. ْٛ ريح٣ش َُٓ ؿٔخػخص ٤ٓوٞح ا٠ُ حُـ٘ش حؿظٔؼٞح ٛ٘خى كٌ

 ٝكيحا كلشَٝح ا٠ُ حَُكٖٔ. ًَ ًِٔش ُٜخ ىالُظٜخ.

  

َٙب *ٌّبر حزف وٍّخ سثٙ اثُ َٛ َ٘ب فُزَِحْذ أَْث ًشا َحزَّٝ ئَِرا َعبُ ٚ َِ َُ ُص ََّٕٙ َٓ َوفَُشٚا ئٌَِٝ َع ِع١َك اٌَِّز٠ َٚ ُ فٟ لٌٛٗ رعبٌٝ )

ُْ ٌِمَب َ  ِْٕزُسَُٚٔى ُ٠ َٚ  ُْ ُْ آ٠ََبِد َسثُِّى َْ َع١ٍَُْى ُْ ٠َْزٍُٛ ُْٕى ِِ  ًٌ ُْ ُسُع ُْ ٠َأْرُِى َٙب أٌََ ُْ َخَضَٔزُ ُٙ لَبَي ٌَ ََ٘زا  َٚ  ُْ ُى ِِ ْٛ َ٠ ْٓ ٌَِى َٚ لَبٌُٛا ثٍََٝ 

( َٓ ٌَْىبفِِش٠ ٌَْعَزاِة َعٍَٝ ا خُ ا َّ  (( فٟ عٛسح اٌضِش ٚروش٘ب ِع اٌز٠ٓ ارمٛا؟ )د.حغبَ إٌع١ّٝ(4َٔحمَّْذ َوٍِ

ًًَ ٍرْٜ ٓغ ح٣ٌُٖ حطوٞح ُْٝ ٣ًٌَٛخ ٓغ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ٣ظؼِن رخُلٌف ٝحًٌَُ . ك٢ ٌٛٙ ح٣٥ش ٖٓ ٍٓٞس حَُِٓ 

حُ٘خٍ كٜئالء ال ٣ٔظلوٕٞ إٔ ٣َى ٓؼْٜ حْٓ هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ  ا٠ُخ ٣ٔخهٕٞ ًًَ طؼخ٠ُ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ػ٘يٓ

كؼالا ػٖ إٔ ٣ًٌَ حْٓ حَُد )ٍرْٜ( ح١ٌُ ٣ؼ٢٘ حَُٔر٢ ٝحَُك٤ْ حُؼطٞف ح١ٌُ ٣َػ٠ ػزخىٙ كال ط٘ٔـْ ًِٔش 

٣ٔخهٕٞ   ؿْٜ٘ ٝػيّ ًًَ ًِٔش ٍرْٜ ٓغ ح٣ٌُٖ ًلَٝح ٛٞ ُٔزز٤ٖ حألٍٝ أْٜٗ ا٠ٍُرْٜ ٛ٘خ ٓغ ٓٞم حٌُخك٣َٖ 

ؿْٜ٘ ألٕ  ا٠ُطًٌَ ًِٔش ٍرْٜ ٓؼْٜ كال ٗوٍٞ ٤ٓٝن ح٣ٌُٖ ًلَٝح ٍرْٜ  إٔحُ٘خٍ ٝػخ٤ٗخا أْٜٗ ال ٣ٔظلوٕٞ  ا٠ُ

 ك٤ٜخ ٗٞع ٖٓ حُظ٣ٌَْ ٝحُٞحهغ أٗٚ ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ )كخ٤ُّٞ ٗ٘ٔخْٛ ًٔخ ٗٔٞح ُوخء ٣ْٜٞٓ ٌٛح(  إًِٔٔش حَُد ٛ٘خ :

(فصٍذ( ٚلٌٛٗ )حزٝ ٕٓرعبٌٝ )حزٝ ئرا ِب عبؤ٘ب شٙذ ع١ٍُٙ)*ِب داٌخ اعزخذاَ )ِب( اٚ حزفٙب فٟ لٌٛٗ 

 (اٌضِش(؟)د.فبضً اٌغبِشائٝ(4ٔئرا عب ٚ٘ب فزحذ أثٛاثٙب)

ح  ًَ خ َؿخُإَٝٛخ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ ٍٓٞس كظِض )َكظ٠َ اِ َٓ َٕ ُِٞ َٔ خُٗٞح ٣َْؼ ًَ خ  َٔ ْْ رِ ُؿُُِٞىُٛ َٝ  ْْ ُٛ ٍُ أَْرَظخ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ َٓ  ْْ ِٜ َِٜي َػ٤َِْ َش

ٖ ؿَحثذ حألٍٓٞ إٔ ٣شٜي حُٔٔغ ٝحُزظَ ٝحُـِٞى ػ٠ِ حُ٘خّ ٌُٝح حهظؼ٠ حٓظويحّ )ٓخ( ( ٌٝٛح ٓ {ٕٓ}

ح  ًَ َحا َكظ٠َ اِ َٓ ُُ  َْ َ ٝح ا٠َُِ َؿَٜ٘ َُ لَ ًَ  َٖ ٣ ٌِ ٤َن حَُ ِٓ َٝ كُظَِلْض  َؿخُإَٝٛخُِظ٤ًٞي(، أٓخ ك٢ ٍٓٞس حَُِٓ كوي ؿخءص ح٣٥ش )

ْْ ٣َؤْ  َٗظَُٜخ أََُ َِ ْْ َه َُُٜ ٍَ هَخ َٝ حرَُٜخ  َٞ ْٖ أَْر ٌِ َُ َٝ ح هَخُُٞح ر٠ََِ  ٌَ َٛ ْْ ٌُ ِٓ ْٞ ْْ ُِوَخء ٣َ ٌُ َٗٝ ٍُ ٌِ ُ٘٣ َٝ  ْْ ٌُ ر  ٍَ ْْ آ٣َخِص  ٌُ َٕ َػ٤َِْ ْْ ٣َْظُِٞ ٌُ ٘  ٓ   َ ُٓ ٍُ  ْْ ٌُ طِ

{ َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ُْ حِد َػ٠َِ ح ٌَ َُْؼ شُ ح َٔ ِِ ًَ  {( ٝٛ٘خ حألَٓ ػخى١ اًح ؿخءٝح كُظلض حألرٞحد.7َٔكوَْض 
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 سورة الــــــزمــــر

 ضً اٌغبِشائٝ(*ِب اٌفشق ث١ٓ عالَ ٚاٌغالَ ؟)د.فب

ٍّ ػ٠ِ أَٓ ٓؼ٤ٖ، ٝٓالّ ُي ٝحألطَ ك٢ حٌَُ٘س حُؼّٔٞ إً ًِٔش ٓالّ ػخٓش  حُٔالّ ٓؼَكش ٝحُٔؼَكش ٛٞ ٓخ ى

ًِٝٔش حُٔالّ أَٓ ٓؼ٤ٖ. ُٔخ ٗوٍٞ ٍؿَ ٣ؼ٢٘ أ١ّ ٍؿَ ُٝٔخ ٗوٍٞ حَُؿَ أهظي ٍؿالا ٓؼ٤٘خا أٝ طؼ٣َق حُـْ٘. 

ٍر٘خ ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ُْ ٣ل٢ّ٤ اال رخُظ٤ٌَ٘ ك٢ حألطَ ك٢ حٌَُ٘س حُؼّٔٞ ٝحُشٍٔٞ. إً )ٓالّ( أػْ ألٜٗخ ٌَٗس ٝ

َٖ حْططَل٠َ ) ٣ ٌِ ِٙ حَُ ّ  َػ٠َِ ِػزَخِى اَل َٓ َٝ  ِ ُي هلِلَ ْٔ َُْل َِ ح َٖ 9٘حُوَإٓ ًِٚ ٓؼَ )هُ ٤ ِٔ َُْؼخَُ ّ  َػ٠َِ ُٗٞف  ك٢ِ ح اَل َٓ ( حَُ٘ٔ( )

(79( َْ ٤ِٛ ح ََ ّ  َػ٠َِ اِْر اَل َٓ َٓ 9ٓٔ( حُظخكخص( ) ٞ ُٓ ّ  َػ٠َِ  اَل َٓ َٕ )( حُظخكخص( ) ٝ ٍُ َٛخ َٝ ( حُظخكخص( كظ٠ ٠ٕٔٓ 

(  ْ ِك٤ ٍَ د   ٍَ  ٖ ِٓ الا  ْٞ ّ  هَ اَل َٓ َٖ ) ( ٣ْ( 8٘ك٢ حُـ٘ش ) ْْ كَخْىُهَُِٞٛخ َهخُِِي٣ ْْ ِؽْزظُ ٌُ ّ  َػ٤َِْ اَل َٓ ( 7ٖكظ٠ حُٔالثٌش )

ٚ( ٌٛٙ حَُِٓ( ٍر٘خ طؼخ٠ُ ُْ ٣ل٢ّ٤ ٛٞ اال رخُظ٤ٌَ٘ ألٗٚ أػْ ٝأشَٔ ًَ حُٔالّ ال ٣ظَى ٓ٘ٚ ش٤جخا. )ٓالّ ػ٤ِ

ِْٓ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٤ُْٝ ٖٓ ػ٘ي هللا ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ،  ػ٤ِٚ حُٔالّطل٤ش ٍر٘خ ػ٠ِ ٣ل٠٤ ٝح٣٥ش حألهَٟ ػ٠ٔ٤ 

٤ُْٝ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٝحُظؼ٣َق ٛ٘خ )حُٔالّ( أكخى  ػ٤ِٚ حُٔالّٓالّ ٌَٗس ٖٓ هزَ هللا طؼخ٠ُ ٝحُٔالّ ٖٓ ػ٠ٔ٤ 

كوخٍ )ٝحُٔالّ ػ٢ِ( ٍى ػ٠ِ ٓظ٢ٜٔ ٣َْٓ حُظوظ٤ض. ٣ٝوٕٞٝ طؼ٣َغ رخ٣ٌُٖ ٣يػٕٞ إٔ ٣َْٓ ًٌح ًٌٝح 

 ػ٤ِٜخ حُٔالّ.

 (:7ٗآ٣ش )

ِ اٌَِّزٞ َصَذلََٕب *ِب اٌّمصٛد ثىٍّخ األسض فٟ لٌٛٗ رعبٌٝ ُذ ّلِِلَّ ّْ ٌَْح لَبٌُٛا ا َٚ َسصََٕب ) ْٚ أَ َٚ ْعَذُٖ  َٓ  اأْلَْسضَ  َٚ ِِ أُ  َّٛ َٔزَجَ

ٌَْغَِّٕخ َح١ُْش ََٔشب ُ  َٓ ) ا ١ٍِ ِِ ٌَْعب َُ أَْعُش ا  )د.حغبَ إٌع١ّٝ(فٟ عٛسح اٌضِش؟ (( 4ٗفَِْٕع

ػََ٘خ) ٍَ ْٝ أَ عَ  َٝ ٍْ َِ٘ش َك٤ُْغ ََٗشخءُ  حأْلَ ـَ ُْ َٖ ح ِٓ أُ  َٞ ( ٛ٘خى طزي٣َ كخألٍع ح١ٌُ ٣ٍٞػٜخ حُٔئٕٓ٘ٞ ٣ظزٞإٔٝ ٖٓ حُـ٘ش َٗظَزَ

عِ ٢ٛ ٤ُٔض ٌٛٙ حألٍع ٝاٗٔخ ٢ٛ أٍع ح٥هَس حُظ٢ هخٍ طؼخ٠ُ ػٜ٘خ  ٍْ ََ حأْلَ ُع َؿ٤ْ ٍْ ٍُ حأْلَ َّ طُزََي ْٞ َ٣(

( ٍِ ُْوََٜخ حِكِي ح َٞ ُْ ِ ح ٝح هلِلَ ُُ ََ رَ َٝ حُص  َٞ َٔ َٔ حُ . كبًٕ ٗلٖ ُٔ٘خ ٝحُؼ٤خً رخهلل ك٢ ٣ي حَُكٖٔ ًٔخ ط٤ٜؤ ُِٔخثِش ( ارَح٤ْٛ(8َٗٝ

 ٌِٓٚ ك٘لخٓذ. ٝٗلخٓذ ًال. ٗلٖ ك٢ هزؼظٚ أ١ ك٢ ٤ٓطَطٚ ٝك٢ 

ػَ  َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ حَُ َٝ َٖ ك٤َِٜخ *) ٍُ َهخُِِي٣ َْٜٗخ ٖ طَْلظَِٜخ حأْلَ ِٓ  ١َِ ـْ كاخ طَ ََ َِ٘ش ُؿ ـَ ُْ َٖ ح  ٓ ثََُْٜ٘   ٞ ُِٞح حَُظخَُِلخِص َُُ٘زَ ِٔ َُ َْ أَْؿ ِْٗؼ

 َٖ ٤ِِ ِٓ َُْؼخ َْٜٗ  –( حُؼٌ٘زٞص( 8٘) ح ٖ طَْلظَِٜخ حألَ ِٓ  ١َِ ـْ َؿَ٘خص  طَ َٝ  ْْ ِٜ ر  ٍَ  ٖ  ٓ س   ََ لِ ـْ َٓ آُإُْٛ  َِ َُـجَِي َؿ ْٝ
َٖ ك٤َِٜخ )أُ ٍُ َهخُِِي٣ خ

 َٖ ٤ِِ ِٓ َُْؼخ َُ ح َْ أَْؿ ِْٗؼ َ٘شِ  –( آٍ ػَٔحٕ( ٖٙٔ) َٝ ـَ ُْ َٖ ح ِٓ أُ  َٞ َع َٗظَزَ ٍْ ػََ٘خ حأْلَ ٍَ ْٝ أَ َٝ ْػَيُٙ  َٝ ١ٌِ َطَيهََ٘خ  ِ حَُ ُي هلِلَ ْٔ َُْل هَخُُٞح ح َٝ (

َٖ َك٤ُْغ ََٗشخء  ٤ِِ ِٓ َُْؼخ َُ ح َْ أَْؿ  ( حَُِٓ(؟)ى.أكٔي حٌُز٠ٔ٤(7ٗ) كَِْ٘ؼ

ّ  ُٔخًح َّ َٓس )ٗؼْ أؿَ حُؼخ٤ِٖٓ( َٝٓس رخُٞحٝ )ٝٗؼْ أؿَ حُؼخ٤ِٖٓ( َٝٓس رخُلخء )ك٘ؼْ أؿَ حُؼخ٤ِٖٓ(؟ ػ٘يٓخ طٌ

حألٍٝ ك٢ حُـخٓؼش ٛ٘خى أٍٝ ٌٍَٓ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ أٍٝ كؤػط٤ض ًَ ٝحكي ٤ٓخٍس ٌٛح ٗؼْ أؿَ حُؼخ٤ِٖٓ، ٌُٖ 

ٌٛٙ أهٟٞ ٖٓ حأل٠ُٝ، أٓخ ك٘ؼْ أؿَ حُؼخ٤ِٖٓ أٍٝ حألٝحثَ ح١ٌُ ٛٞ أُْٜٝ أهٌ ٤ٓخٍط٤ٖ ٌٛح ٝٗؼْ أؿَ حُؼخ٤ِٖٓ 

 ٌٛٙ ػ٘يٓخ ٣ٔظِٕٔٞ حُـخثِس. 
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  اٌٛصب٠ب اٌع١ٍّخ:

 على المؤمن أن ٌجتهد وٌزٌد فً العبادة قبل العذاب . ۩

 احذري من الكبر واإلخبار عن هللا بما ال ٌلٌق باهلل سبحانه وتعالى . ۩

 واألحكام الشرعٌة أن تكون صحٌحة .تنبهً عند نشر الرسائل المشتملة على األحادٌث  ۩

 هللا خالق كل شً رد على ) الفالسفة وأهل الطبٌعة ( . ۩

 كالم هللا  لٌس مخلوق فهً صفة مالزمة له ال تعطل أبدا . ۩

 هللا وكٌل على كل شًء وكالة تامة فهو محٌط بكل شًء . ۩

 شًء .ال ٌجوز القول : توكلت لى هللا ثم فالن , ألن الوكٌل محٌط بتفاصٌل كل  ۩

 مفاتٌح السماء واألرض عند هللا علم وتقدٌرا . ۩

 صلح الجوارح إال الطاعات .ال ٌ ۩

 ال ٌصلح اللسان إال ذكر هللا . ۩

 ال ٌصلح القلب إال بالتأله واإلخالص هلل . ۩

 الكفار خسروا ما سبق فاستحقوا العذاب . ۩

 الشرك محبط لؤلعمال ومفسد للقلوب واألحوال . ۩

 ٌعجب بعبادته فٌجب علٌه شكرٌن شكر اإلٌمان وكر إعانته على الطاعة .من ٌعرف حقٌقة حاله ال  ۩

 أخلصً عبادتك هلل ال تسلب منك بالعجب والرٌاء . ۩

 قولة الٌهود ) ٌد هللا مغلولة ( فً أداء ما ال ٌلٌق باهلل أخفضً صوتك مثل خفض الصوت عند ذكر م ۩

 ) وما قدروا هللا حق قدره ( تمد وٌرفع الصوت . ۩

  األمن ٌوم القٌامة واستعدي له .اسألً هللا ۩

 أعمالك محصاة علٌك ) أحصاه هللا ونسوه ( . ۩

 

 :ِع خٛار١ّٙبعٛسح اٌضِش رٕبعت فٛارح 

َٕ هخٍ ك٢ أُٜٝخ )    ِٚ ٣َْوظَِِلُٞ ْْ ك٤ِ خ ُٛ َٓ ْْ ك٢ِ  ُْ ر٤ََُْٜ٘ ٌُ َٕ هللَاَ ٣َْل ٍ  ) اِ لَخ ًَ ًِد   خ ًَ  َٞ ُٛ ْٖ َٓ ِْٜي١  َٕ هللَاَ اَل ٣َ (( ٝك٢ آهَٛخ ٖاِ

َُْلن  ) ْْ رِخ هُِؼ٢َ ر٤ََُْٜ٘ َٝ ( َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ د  ح ٍَ  ِ ُي هلِلَ ْٔ َُْل ََ ح ه٤ِ (( هُؼ٢ ٛ٘خ رٔؼ٠٘ كٌْ ٝهؼخء. حُلَم ر٤ٖ حُلٌْ 7َ٘ٝ

َٖ ٝحُوؼخء إٔ حُلٌْ هي ٣ٌٕٞ ٖٓ حُِلٌٔش أٝ ٖٓ حُوؼخء كخُُلٌْ أػْ  ِٓ َؿَؼ٢َِِ٘  َٝ خ  ٔا ٌْ ر ٢ ُك ٍَ ََٛذ ٢ُِ  َٞ )كَ

( َٖ ٤ِِ َٓ َْ ُٔ ُْ َْ َطز٤ِّاخ )ٕٔح ٌْ ُُْل آط٤ََْ٘خُٙ ح َٝ س   َٞ ٌِظَخَد رِوُ ُْ ٌِ ح ( ٣َْٓ( أ١ حُلٌٔش ٕٔ( حُشؼَحء( رٔؼ٠٘ حُلٌٔش )٣َخ ٣َْل٠َ٤ ُه

( ألٕ حُظز٢ ٤ُْ كخًٔخا ك٤ؤط٢ رٔؼ٠٘ حُوؼخء )إ هللا ٣لٌْ ر٤ْٜ٘(. ًًَ حُلٌْ ك٢ ح ْْ ُْ ر٤ََُْٜ٘ ٌُ َٕ هللَاَ ٣َْل ُلخُظ٤ٖ )اِ

  )ٝهؼ٢ ر٤ْٜ٘ رخُلن(.

 

 

ٍٓٞس حَُِٓ ٜٗخ٣ش  
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 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســـورة غافر :: ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســـــُزح غبفس

 

 ثٍه ٌدي انسُزح:

 سم٢ ٛش٣شس ر٢أ ػٖ حُظشٓز١ سٟٝ كوذ) حُٔئٖٓ، عٞسس ًزُي ٝطغ٠ٔ ؿخكش عٞسس: حُغٞسس أعٔخء 

 حٌُشع٢ ٝآ٣ش حُٔق٤ش ا٤ُٚ ا٠ُ حُٔئٖٓ كْ هشأ ٖٓ:  ٝعِْ ُؼ٤ٚ هللا ف٠ِ هللا سعٍٞ هخٍ: هخٍ ػ٘ٚ هللا

 (.حُزخخس١ طشؿٜٔخ ًٝزح – رٜٔخ كلع

 ٤ٌٓش عٞسس. 

 

  

 :لجهٍبَخبرمخ مب انمىبسجخ ثٍه افززبحٍخ انسُزح 

 رٗزْٜ ؿلش هللا إٔ طز٤ٖ ؿخكش ٝعٞسس ٣ذخِٜٞٗخ، ٤ًٝق حُـ٘ش أَٛ ػ٠ِ حٌُالّ ًخٕ حُضٓش عٞسس ٜٗخ٣ش ك٢   

 حُٔؾش٤ًٖ ٓوخرِش ٖٓ حُٔئٕٓ٘ٞ هذٓٚ ُٔخ ٗظ٤ـش حُضٓش عٞسس ٓٞمٞع أٝ حُضٓش سعٞس آخش ك٤ٌٕٞ. طٞرظْٜ َزٝه

 .حُ٘خس ا٠ُ حُٔؾش٤ًٖ أٝفَ ٝٓخ حُـ٘ش ا٠ُ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أٝفَ ٓخ طز٤ٖ حُغٞسس كٜزٙ رخُلـؾ
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 محبَز انسُزح:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (: ٕ٘( إنى اٌَخ )  ٔألَل مه اٌَخ )انممطع ا

 انزفسٍس انمُظُعً نهممطع:

 رًش حُذػٞس؛ ٖٓ ٓٞهلْٜ ػ٠ِ ر٘خء هغ٤ٖٔ ا٠ُ حُ٘خط هغْ هللا إٔ حُٔوذٓش ك٢ رًش ُٝوذ. حُٔوذٓش( ٖ – ٔ) ح٣٥خص

  حُٔغظو٤ْ حُطش٣ن ا٠ُ ٝػخد خطؤٙ ػشف كٖٔ خطخء آدّ حرٖ ًَ ألٕ حُزٗذ ٝؿخكش حُظٞد هخرَ أٗٚ ٝػال ؿَ هللا

 ٝٛزٙ ٝػ٘خدْٛ، ًلشْٛ ػ٠ِ ٣قشٕٝ ُِز٣ٖ حُؼوخد ؽذ٣ذ ٝٛٞ ػٞدطٚ ٣ٝوزَ خطجٚ ػٖ ك٤ظـخٝص ُٚ سعٔٚ حُز١

 .ٓـخُطخ   ٓؼخٗذح   ٓغظٌزشح   ٣قش ٝحُز١ ا٤ُٚ ٣ٝظٞد حُلن ُٚ ٣ظٜش كخُز١ ُِٔظـخد٤ُٖ حُٔوذٓش

 ر٤٘ض ح٣٥خص ٝٛزٙ هغ٤ٖٔ ا٠ُ حُ٘خط هغٔض حُٔوذٓش آ٣خص. حُشعَ مذ حُؼو٢ِ حُٔؾش٤ًٖ ٗؾخه( ٙ – ٗ) ح٣٥خص

 ك٢ ٝؿَ ػض هللا ٝمغ ُٝوذ حُقل٤لش حُؼو٤ذس طز٤ٖ حُظ٢ حُذالثَ ا٠ُ ٣٘ظشٕٝ ٤ًٝق حُلش٣و٤ٖ ٛز٣ٖ أكذ ػو٤ذس

 أفال   حٌُلخس ْٛ رٜخ ٝحُظؾ٤ٌي طٌز٣زٜخ ٝٓلخُٝش هللا آ٣خص ُ٘وخػ ٣ظقذٕٝ حُز٣ٖ إٔ ٢ٛٝ ػخرظش هخػذس ح٣٥خص ٛزٙ

 ٖٓ حُ٘ٞع ٛزح ٝحؿٜٞح حُشعَ ؿ٤ٔغ كبٕ حُزؾش ك٢ رذػخ   ٤ُغٞح ٝأْٜٗ حُلن ػٖ ٝػوُْٜٞ هِٞرْٜ أؿِوٞح ٝحُز٣ٖ

 .ُْٜ طٌش٣ٔخ   ٤ُظ ٛئالء ط٘ؼْ إٔ ُِٔغ٤ِٖٔ هللا ر٤ٖ ٝهذ حُزؾش،

 ػٖ ٝدكخػْٜ حُٔؾش٤ًٖ ؿذٍ عزلخٗٚ هللا ر٤ٖ إٔ رؼذ. ُِٔؾش٤ًٖ حُظقذ١ ػ٠ِ حُٔغ٤ِٖٔ اػخٗش( 9 – 7) ح٣٥خص

 ْٝٛ. ٝأدػ٤خثٚ دػٞحطٚ ٝطل٤٘ذ ُِزخهَ طقذ٣ْٜ ك٢ ػٞٗخ   ُْٜ طٌٕٞ حُٔالثٌش إٔ حُٔغ٤ِٖٔ هٔؤٕ رخهِْٜ

 ٖٓ ْٛ ٝاٗٔخ حُٔالثٌش ٖٓ أ١ ٤ُغٞح ْٝٛ حُـ٘ش ُْٜ ٣ٝطِزٕٞ هللا ٖٓ حُؼٕٞ ُْٜ ٣ٝطِزٕٞ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٣غظـلشٕٝ

 ".حُؼشػ ٣لِٕٔٞ حُز٣ٖ" حُٔوشر٤ٖ حُٔالثٌش

 حُٔالثٌش حعظـلخس حُغخروش ح٣٥خص ك٢ ٝؿَ ػض هللا ر٤ٖ إٔ رؼذ. ٝٗذْٜٓ حُٔؾش٤ًٖ ٓق٤ش( ٕٔ – ٓٔ) ح٣٥خص

 عزلخٗٚ هللا ر٤ٖ حُٔوشرٕٞ؛ حُٔالثٌش ْٛ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ طغظـلش حُظ٢ حُٔالثٌش ألٕ حُلش٣و٤ٖ ر٤ٖ حُظٔخ٣ض أظٜش ُِٔغ٤ِٖٔ

 ُْٜ هللا ٝر٤ٖ ٝحُقٞحد، ٝحُؼذٍ حُلن ر٤خٕ رؼذ كظ٠ ًلشْٛ ػ٠ِ أفشٝح حُز٣ٖ ٌُِخكش٣ٖ ٓوظٚ ح٣٥خص ٛزٙ ك٢

 ٝاطزخع حُذ٤ٗخ ك٢ كؼِْٜ ػ٠ِ ٣ٝ٘ذٕٓٞ حُؼزحد ٣شٕٝ ك٤٘ٔخ حُو٤خٓش ٣ّٞ ألٗلغْٜ رـنْٜ ٖٓ ُْٜ رـنخ   أًؼش أٗٚ

 .ؽٜٞحطْٜ

 ٓوظٚ حُغخروش ح٣٥خص ك٢ هللا ر٤ٖ إٔ رؼذ. رخُؼزخدس ٣لشد إٔ طوظن٢ حُظ٢ طؼخ٠ُ هللا فلخص ٖٓ( 7ٔ – ٖٔ) ح٣٥خص

 ؿ٤ٔغ أٝمق أٗٚ ح٣٥خص ٛزٙ ك٢ ر٤ٖ حإل٣ٔخٕ، ا٠ُ ُْٜ حُشعَ دػٞس رؼذ حٌُلش ػ٠ِ أفشٝح حُز٣ٖ ػ٠ِ ٝؿنزٚ

 هللا د٣ٖ ٣زِـٕٞ حُز٣ٖ حُشعَ ٣خظخس حُز١ ٝٛٞ حُشصم عزذ ٝأٗٚ حٌُٕٞ ك٢ ٝكخػ٤ِظٚ ٝكذح٤ٗظٚ ػ٠ِ حُذالثَ

 ٣ـخص٣ٜخ ٝال ٗلغخ   ٣ظِْ ال طؼخ٠ُ كؤٗٚ حٌُلش ػ٠ِ ٣ٝقش ك٤خخُلٚ حُلن ُٚ ٣ز٤ٖ إٔ رؼذ اال أكذح   ٣ؼزد ُْٝ ُؼزخدٙ

 .هذٓض رٔخ اال

 أٗٚ ٝطؼخ٠ُ عزلخٗٚ ر٤ٖ حُغخرن حُٔوطغ ك٢. ك٤ٚ حُ٘خط ٝأكٞحٍ حُؼزخد ر٤ٖ ُِلقَ ٣ّٞ طوش٣ش( ٕٕ – 1ٔ) ح٣٥خص

 ْٜٓ٘ هللا ٣ش٣ذ ٓخرح حُ٘خط ٣ؼِٕٔٞ سعال   أسعَ كبٗٚ طخ٤ٔ٘خ   أٝ ؿضحكخ   ُِٔخِق٤ٖ ؿضحإٙ أٝ رخُؼوخد أخزٙ ٣ٌٖ ُْ

 حُطـخس، ٝظِْ حُظخزو ٖٓ ػزخدٙ رْٜ ٝأٗوز. حُغ٤ِٔش ٝحُؼو٤ذس حُلن ٝحُؾش٣ؼش حُٔغظو٤ْ حُطش٣ن ُْٜ ٝٝملٞح

 ٣ٞٓخ   ُْٜ أػذ هللا إٔ ٝؿَ ػض هللا رًش ح٣٥خص ٛزٙ ٝك٢ ٌِٓٚ، حٌُٕٞ ٝإٔ حٌُٕٞ، ك٢ حألٝكذ حُلخًْ ٝأٗٚ

 ٣ؼِٕ٘ٞ ٝٓخ ٣غشٕٝ ٓخ ٣ٝؼِْ ٗلٞعْٜ ٝخِـخص رؤػٔخُْٜ أكخه هذ طؼخ٠ُ ٝأٗٚ هش٣ذ ح٤ُّٞ ٛزح ٝإٔ ك٤ٚ ٣لخعزْٜ

 .كؼِْٜ ػٖ ٣ٝلخعزْٜ ح٤ُّٞ ٛزح ك٢ كغ٤ـٔؼْٜ
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 ُظذرش دػخْٛ حُغخروش ح٣٥خص ك٢. ْٜٓ٘ أهٞحْٜٓ ٝٓٞهق ٝٓٞهلْٜ حُذػخس ٓغ٤شس ٖٓ فٞس( 7ٕ – ٖٕ) ح٣٥خص

 رخُزشح٤ٖٛ ٓٞع٠ ؿخء ُوذ كوخٍ حألْٓ ٛزٙ ٖٓ ٗٔٞرؿخ   أٝسد ح٣٥خص ٛزٙ ٝك٢ حألْٓ ٖٓ عزوْٜ ُٖٔ كقَ ٓخ

 حُغ٤ِْ حُؼوَ إٔ حُٔئٖٓ كؤػِٖ حُلن، ٣غٔغ إٔ ٣ش٣ذ ال ٓظٌزش اال ٣ٌ٘شٛخ ٝال حُقل٤لش حُؼو٤ذس ػ٠ِ ٝحألدُش

 .طٌز٣زٚ ٖٓ حُلزس ًَ ٝحُلزس ٓٞع٠ رٚ ؿخء رٔخ ٗئٖٓ إٔ حُٔغظو٤ْ ٝحُٔ٘طن

 

 :انزمٍٍد

٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ  ٝحُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخلٔذهلل ٝحُقالس حُرغْ هللا  

 ٝطو٠..

 حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص..

 حُ٘خط رؼذ حُٔٔخص ٣٘وغٕٔٞ ا٠ُ هغ٤ٖٔ رخػظزخس ؿش٣خٕ حُلغ٘خص ٝحُغ٤جخص ػ٤ِْٜ:

 ػ٠ِ حُغٞحء ك٤ِظ ُٚ اال ٓخ هذّ ك٢ ك٤خطٚ حُذ٤ٗخ . حُوغْ حألٍٝ:ٖٓ ٣ٔٞص ٝط٘وطغ كغ٘خطٚ ٝع٤جخطٚ

 حُوغْ حُؼخ٢ٗ:ٖٓ ٣ٔٞص ٝطزو٠ آػخس أػٔخُٚ ٖٓ كغ٘خص ٝع٤جخص طـش١ ػ٤ِٚ ٝٛزح حُوغْ ػ٠ِ ػالػش أف٘خف:

/ٖٓ ٣ٔٞص ٝطـش١ ػ٤ِٚ كغ٘خطٚ ٝع٤جخطٚ كٔؼَ ٛزح ٣ظٞهق ٓق٤شٙ ػ٠ِ سؿلخٕ أ١ ٖٓ ًلظ٢ حُلغ٘خص أّ ٔ

 حُغ٤جخص.

ع٤جخطٚ ٝطزو٠ كغ٘خطٚ طـش١ ػ٤ِٚ ٝٛٞ ك٢ هزشٙ ك٤ؼخد ٜٓ٘خ روذس اخالفٚ هلل طؼخ٠ُ  /ٖٓ ٣ٔٞص ٝط٘وطغٕ

 ٝحؿظٜخدٙ ك٢ حألػٔخٍ حُقخُلش ك٢ ك٤خطٚ حُذ٤ٗخ ك٤خ ه٤ذ ػ٤ؾٚ ٣ٝخ عؼخدطٚ.

/ٖٓ ٣ٔٞص ٝط٘وطغ كغ٘خطٚ ٝطزو٠ ع٤جخطٚ طـش١ ػ٤ِٚ دٛشح ٖٓ حُضٓخٕ إ ُْ ٣ٌٖ حُذٛش ًِٚ كٜٞ ٗخثْ ك٢ هزشٙ ٖ

غ٤جخص ٣ضدحد ٣ٞٓخ رؼذ ٣ّٞ كظ٠ ٣ؤط٢ ٣ّٞ حُو٤خٓش رـزخٍ ٖٓ حُغ٤جخص ُْ طٌٖ ك٢ ك٤خطٚ ك٤خ ٗذحٓظٚ ٝسف٤ذٙ ٖٓ حُ

 ٣ٝخ خغخسطٚ.

  ٣وٍٞ أرٞ كخٓذ حُـضح٢ُ:

هٞر٠ ُٖٔ ارح ٓخص ٓخطض ٓؼٚ رٗٞرٚ ٝح٣َُٞ حُط٣َٞ ُٖٔ ٣ٔٞص ٝطزو٠ رٗٞرٚ ٓخثش ع٘ش ٝٓخثظ٢ ع٘ش أٝ أًؼش 

 حٗوشحمٜخ. ٣ؼزد رٜخ ك٢ هزشٙ ٣ٝغؤٍ ػٜ٘خ ا٠ُ آخش

ك٤ِظ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس ؽش أفال اال حُزٗٞد ٝػوٞرخطٜخ كخُؾش حعْ ُزُي ًِٚ ٝأفِٚ ٖٓ ؽش حُ٘لظ ٝع٤جخص 

حألػٔخٍ ٝٛٔخ حألفالٕ حُِزحٕ ًخٕ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣غظؼ٤ز ٜٓ٘ٔخ ك٢ خطزظٚ روُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

 ٝعِْ )ٝٗؼٞر رخهلل ٖٓ ؽشٝس أٗلغ٘خ ٝع٤جخص أػٔخُ٘خ (

 ٝٓؼ٘خٙ ٖٓ ػوٞرخص أػٔخُ٘خ حُظ٢ طغٞءٗخ ٝرًش ؿخ٣ش حُؾش ٝٓ٘ظٜخٙ ٝٛٞ حُغ٤جخص حُظ٢ طغٞء حُؼزذ 

 ٖٓ ػِٔٚ ٖٓ حُؼوٞرخص ٝح٥الّ كظنٔ٘ض ٛزٙ حالعظؼخرس أفَ حُؾش ٝكشٝػٚ ٝؿخ٣ظٚ ٝٓوظنخٙ.
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ِذ ٝهخ٣ظْٜ ٝدػخء حُٔالثٌش ُِٔئ٤ٖ٘ٓ هُْٜٞ)ٝهْٜ حُغ٤جخص ٖٝٓ طن حُغ٤جخص ٣ٞٓجز كوذ سكٔظٚ(كٜزح ٣ظنٖٔ ه

 ٖٓ ع٤جخص حألػٔخٍ ٝػوٞرخطٜخ حُظ٢ طغٞء فخكزٜخ كبٗٚ طؼخ٠ُ ٓظ٠ ٝهخْٛ ػَٔ حُغ٤ت ٝهخْٛ ؿضحء حُغ٤ت .

 ٝهخ٣ش حُغ٤جخص ٗٞػخٕ :

 أكذٛٔخ:

 ٝهخ٣ش كؼِٜخ رخُظٞك٤ن كال طقذس ٓ٘ٚ.

 ٝحُؼخ٢ٗ:

 ٝهخ٣ش ؿضحثٜخ رخُٔـلشس كال ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ كظنٔ٘ض ح٣٥ش عئحٍ حألٓش٣ٖ .

ٔ٘ٚ ٛزح حُخ٤ش ػٖ حُٔالثٌش ٖٓ ٓذكْٜ رخإل٣ٔخٕ ٝحُؼَٔ حُقخُق ٝحإلكغخٕ ا٠ُ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝطؤَٓ ٓخ طن

رخالعظـلخس ُْٜ ٝهذٓٞح ر٤ٖ ٣ذ١ حعظـلخسْٛ ٝطٞعِْٜ ا٠ُ هللا عزلخٗٚ رغؼش ػِٔٚ ٝعؼش سكٔظٚ ،كغؼش ػِٔٚ 

ػْٜ ٝٓخ ص٣ٖ ٣ظنٖٔ ػِٔٚ رزٗٞرْٜ ٝأعزخرٜخ ،ٝمؼلْٜ ػٖ حُؼقٔش ٝحعظ٤الء ػذْٝٛ ٝأٗلغْٜ ٝٛٞحْٛ ٝهزخ

 ُْٜ ٖٓ حُذ٤ٗخ ٝص٣٘ظٜخ .

 ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥ش.

 رمٍٍد آخس:

 رغْ هللا ٝحُلٔذ هلل ٝحُقالس ٝحُغالّ ػ٠ِ ٗز٤٘خ ٓلٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ أؿٔؼ٤ٖ .

 حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ،ٝصدٗخ ٛذٟ ٝ طو٠ ٝػِٔخ ..

 ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص..حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش 

هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ػِٔٚ طخّ ٓل٤و رـ٤ٔغ حألؽ٤خء ؿ٤ِِٜخ ٝكو٤شٛخ ،فـ٤شٛخ ًٝز٤شٛخ ،ده٤وٜخ ُٝط٤لٜخ ٤ُلزس 

 حُ٘خط ػِٔٚ ك٤ْٜ ك٤غظل٤ٞح ٖٓ هللا طؼخ٠ُ كن حُل٤خء ٣ٝظوٞٙ كن طوٞحٙ ٣ٝشحهزٞٙ ٓشحهزش ٖٓ ٣ؼِْ أٗٚ ٣شحٙ .

ش ٝإ أرذص أٓخٗش، ٣ٝؼِْ ٓخ ط٘ط١ٞ ػ٤ِٚ خزخ٣خ حُقذٝس ٖٓ حُنٔخثش ٝحُغشحثش كبٗٚ ػض ٝؿَ ٣ؼِْ حُؼ٤ٖ حُخخث٘

. 

ُٝٔخ ؿ٢ء رؼزذ هللا رٖ أر٢ حُغشف ا٠ُ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رؼذٓخ حهٔؤٕ أَٛ ٌٓش ٝهِذ ُٚ حألٓخٕ 

خٍ حُ٘ز٢ )ٗؼْ(كِٔخ حٗقشف ه :ػؼٔخٕ سم٢ هللا ػ٘ٚ فٔض سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ه٣ٞال ػْ هخٍ

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُٖٔ كُٞٚ )ٓخ فٔض اال ٤ُوّٞ ا٤ُٚ رؼنٌْ ك٤نشد ػ٘وٚ(كوخٍ سؿَ ٖٓ حألٗقخس: كٜال 

 أٝٓؤص ا٢ُ ٣خ سعٍٞ هللا ،كوخٍ: إ حُ٘ز٢ ال طٌٕٞ ُٚ خخث٘ش حألػ٤ٖ .

هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ خخث٘ش حألػ٤ٖ حألٓٞس حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ظشكغ ػٜ٘خ ًَ ٖٓ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ٛزح حُذ٣ٖ ُزح ٗز٤٘خ ٓلٔذ ف٠ِ 

 ٗضٙ ٗلغٚ ٖٓ ٛزٙ حُخقِش حُٔزٓٞٓش كوخٍ: اٗٚ ال ٣٘زـ٢ ُ٘ز٢ إٔ طٌٕٞ ُٚ خخث٘ش حألػ٤ٖ.
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كؼ٤ِ٘خ إٔ ٗظن هللا إٔ طٌٕٞ ُ٘خ خخث٘ش حألػ٤ٖ ٝإٔ ٗشحهذ هللا ك٢ ؿ٤ٔغ كشًخط٘خ ٝعٌ٘خط٘خ ، هخٍ طؼخ٠ُ : )٣ؼِْ 

 خخث٘ش حألػ٤ٖ ٝٓخ طخل٢ حُقذٝس (

 ٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )٣ؼِْ خخث٘ش حألػ٤ٖ...(:هخٍ حرٖ ػزخط سم٢ هللا ػٜ٘

ٛٞ حُشؿَ ٣ذخَ ػ٠ِ أَٛ حُز٤ض ر٤ظْٜ ٝك٤ْٜ حُٔشأس حُلغ٘خء أٝ طٔش رٚ ٝرْٜ حُٔشأس حُلغ٘خء كبرح ؿلِٞح ُلع 

ا٤ُٜخ كبرح كط٘ٞح ؿل رقشٙ ػٜ٘خ كبرح ؿلِٞح ُلع كبرح كط٘ٞح ؿل رقشٙ ػٜ٘خ ٝهذ حهِغ هللا طؼخ٠ُ ٖٓ هِزٚ أٗٚ 

 ػ٠ِ كشؿٜخ.ٝد إٔ ُٞ حهِغ 

 ٝهخٍ حُنلخى خخث٘ش حألػ٤ٖ ٛٞ حُـٔض. ٝهٍٞ حُشؿَ :سأ٣ض ُْٝ ٣ش أٝ ُْ أس ٝهذ سأٟ .

 ٝهخٍ حرٖ ػزخط سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ :

 ٣ؼِْ طؼخ٠ُ ٖٓ حُؼ٤ٖ ك٢ ٗظشٛخ َٛ طش٣ذ حُخ٤خٗش أّ ال؟

 ٝهخٍ حرٖ ػزخط سم٢ هللا ػٜ٘ٔخ :

 ظش ا٤ُٜخ .ٛٞ حُشؿَ ٣ٌٕٞ ؿخُغخ ٓغ حُوّٞ كظٔش حُٔشأس ك٤غخسهْٜ حُ٘

 هخٍ حرٖ ػزخط:) ٝٓخ طخل٢ حُقذٝس (أ١ َٛ ٣ض٢ٗ رٜخ ُٞ خال رٜخ أٝ ال؟

 ٝه٤َ ٓخ طخل٢ حُقذٝس:طٌ٘ٚ ٝطنٔشٙ.

 كٜٞ طؼخ٠ُ ال ٣خل٠ ػ٤ِٚ ؽ٢ء كال ٣خل٠ ػ٤ِٚ در٤ذ حُِ٘ٔش حُغٞدحء ػ٠ِ حُقخشس حُقٔخء ك٢ ح٤ُِِش حُظِٔخء 

 ػالع()٣خِوٌْ ك٢ رطٕٞ أٜٓخطٌْ خِوخ ٖٓ رؼذ خِن ك٢ ظِٔخص 

إ ؿٜشص روُٞي عٔؼٚ ٝإ أعشسص رٚ ُقخكزي عٔؼٚ ٝإ أخل٤ظٚ ك٢ ٗلغي عٔؼٚ ٝأرِؾ ٖٓ رُي أٗٚ ٣ؼِْ ٓخ 

طٞعٞط رٚ ٗلغي ٝإ ُْ ط٘طن رٚ ،إ كؼِض كؼال ظخٛشح سآى ٝإ كؼِض كؼال رخه٘خ ُٝٞ ك٢ ؿٞف ر٤ض ٓظِْ 

 ٝٓخ طخل٢ حُقذٝس. سآى ،ٝإ طلشًض رـ٤ٔغ رذٗي سآى ٝأرِؾ ٖٓ رُي أٗٚ ٣ؼِْ خخث٘ش حألػ٤ٖ

 ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥ش.

  
 

 :فُائد َأسئهخ ردثسٌخ

  *ٓخ ٝؿٚ حُٔ٘خعزش رزًش ٗضٍٝ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٖٓ هللا حُٔٞفٞف رٜزٙ حألٝفخف؟ 

ٝٝؿٚ حُٔ٘خعزش رزًش ٗضٍٝ حُوشإٓ ٖٓ هللا حُٔٞفٞف رٜزٙ حألٝفخف إٔ ٛزٙ حألٝفخف ٓغظِضٓش ُـ٤ٔغ ٓخ 

 حُوشإٓ، ٖٓ حُٔؼخ٣.٢ٗؾظَٔ ػ٤ِٚ 

 كبٕ حُوشإٓ: آخ اخزخس ػٖ أعٔخء هللا، ٝفلخطٚ، ٝأكؼخُٚ، ٝٛزٙ أعٔخء، ٝأٝفخف، ٝأكؼخٍ.
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 ٝآخ اخزخس ػٖ حُـ٤ٞد حُٔخم٤ش ٝحُٔغظوزِش، ك٢ٜ ٖٓ طؼ٤ِْ حُؼ٤ِْ ُؼزخدٙ.

٤ٚ هُٞٚ: ) ِر١ ٝآخ اخزخس ػٖ ٗؼٔٚ حُؼظ٤ٔش، ٝآالثٚ حُـغ٤ٔش، ٝٓخ ٣ٞفَ ا٠ُ رُي، ٖٓ حألٝحٓش، كزُي ٣ذٍ ػِ

) ٍِ ْٞ  حُطَّ

ُِْؼوَخِد (  ٝآخ اخزخس ػٖ ٗؤٚ حُؾذ٣ذس، ٝػٔخ ٣ٞؿزٜخ ٣ٝوظن٤ٜخ ٖٓ حُٔؼخف٢، كزُي ٣ذٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ: ) َؽِذ٣ِذ ح

ِد َؽِذ٣ِذ  ْٞ َِ حُظَّ هَخرِ َٝ ِْٗذ  ٝآخ دػٞس ُِٔزٗز٤ٖ ا٠ُ حُظٞرش ٝحإلٗخرش، ٝحالعظـلخس، كزُي ٣ذٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ: ) َؿخكِِش حُزَّ

ُْؼِ   وَخِد (ح

ٝآخ اخزخس رؤٗٚ ٝكذٙ حُٔؤُٞٙ حُٔؼزٞد، ٝاهخٓش حألدُش حُؼو٤ِش ٝحُ٘و٤ِش ػ٠ِ رُي، ٝحُلغ ػ٤ِٚ، ٝح٢ُٜ٘ ػٖ ػزخدس 

ٓخ عٟٞ هللا، ٝاهخٓش حألدُش حُؼو٤ِش ٝحُ٘و٤ِش ػ٠ِ كغخدٛخ ٝحُظش٤ٛذ ٜٓ٘خ، كزُي ٣ذٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ طؼخ٠ُ: ) ال اََُِٚ ااِل 

) َٞ ُٛ 

ضحث٢ حُؼذٍ، ٝػٞحد حُٔلغ٤ٖ٘، ٝػوخد حُؼخف٤ٖ، كٜزح ٣ذٍ ػ٤ِٚ هُٞٚ: ) ا٤َُِِْٚ ٝآخ اخزخس ػٖ كٌٔٚ حُـ

ِق٤ُش ( َٔ ُْ  ح

 كٜزح ؿ٤ٔغ ٓخ ٣ؾظَٔ ػ٤ِٚ حُوشإٓ ٖٓ حُٔطخُذ حُؼخ٤ُخص.

 

  *ٓخ حُٔشحد رخُٔـخدُش ؟

ُٔئٕٓ٘ٞ ٝحُٔشحد رخُٔـخدُش ٛ٘خ، حُٔـخدُش ُشد آ٣خص هللا ٝٓوخرِظٜخ رخُزخهَ، كٜزح ٖٓ ف٤٘غ حٌُلخس، ٝأٓخ ح

  ك٤خنؼٕٞ هلل طؼخ٠ُ حُز١ ٣ِو٢ حُلن ٤ُذكل رٚ حُزخهَ .

  *َٛ اػطخء هللا ُإلٗغخٕ ك٢ حُذ٤ٗخ د٤َُ ػ٠ِ ٓلزش هللا ُٚ ؟

٣٘زـ٢ ُإلٗغخٕ إٔ ٣ـظش رلخُش حإلٗغخٕ حُذ٣ٞ٤ٗش، ٣ٝظٖ إٔ اػطخء هللا ا٣خٙ ك٢ حُذ٤ٗخ د٤َُ ػ٠ِ ٓلزظٚ ُٚ ٝأٗٚ  ال

ُْزاِلِد ( أ١: طشددْٛ ك٤ٜخ رؤٗٞحع حُظـخسحص ٝحٌُٔخعذ، رَ ػ٠ِ حُلن ُٜٝزح هخٍ: ) كاَل  ْْ ك٢ِ ح ُشْسَى طَوَُِّزُُٜ ـْ َ٣

حُٞحؿذ ػ٠ِ حُؼزذ، إٔ ٣ؼظزش حُ٘خط رخُلن، ٣ٝ٘ظش ا٠ُ حُلوخثن حُؾشػ٤ش ٣ٝضٕ رٜخ حُ٘خط، ٝال ٣ضٕ حُلن 

 رخُ٘خط، ًٔخ ػ٤ِٚ ٖٓ ال ػِْ ٝال ػوَ ُٚ.

 

  ُٔشحد رخُؼشػ ؟ح *ٓخ

ز١ ٛٞ عوق حُٔخِٞهخص ٝأػظٜٔخ ٝأٝعؼٜخ ٝأكغٜ٘خ، ٝأهشرٜخ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ، حُز١ ٝعغ ػشػ حُشكٖٔ، حُ

حألسك ٝحُغٔخٝحص ٝحٌُشع٢، ٝٛئالء حُٔالثٌش، هذ ًِْٜٝ هللا طؼخ٠ُ رلَٔ ػشؽٚ حُؼظ٤ْ، كال ؽي أْٜٗ ٖٓ 

 أًزش حُٔالثٌش ٝأػظْٜٔ ٝأهٞحْٛ.
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  *ػ٠ِ ٓخرح ٣ذٍ حخظ٤خس حُٔالثٌش ُلَٔ حُؼشػ ؟

هللا ُْٜ ُلَٔ ػشؽٚ، ٝطوذ٣ْٜٔ ك٢ حُزًش، ٝهشرْٜ ٓ٘ٚ، ٣ذٍ ػ٠ِ أْٜٗ أكنَ أؿ٘خط حُٔالثٌش ػ٤ِْٜ ٝحخظ٤خس 

خ٤َِٗشٌ . َٔ جٍِز ػَ َٓ ْٞ َ٣ ْْ هَُٜ ْٞ َُ َػْشَػ َسرَِّي كَ ِٔ ٣َْل َٝ  حُغالّ، هخٍ طؼخ٠ُ: 

 

  *رٔخرح ٣ٌٕٞ فالكْٜ حُٔغلظن دخٍٞ حُـ٘ٚ رؼذ سكٔش هللا ؟

 ْْ ُِْٜ أَْدِخ َٝ َخ  ْٖ َفََِق ( أ١: فِق رخإل٣ٔخٕ ٝحُؼَٔ حُقخُق.)َسرَّ٘ َٓ َٝ  ْْ َػْذطَُٜ َٝ ٍٕ حَُّظ٢ِ   َؿَّ٘خِص َػْذ

 

  *ُٔخرح دػٞح هللا رٞهخ٣ش حُغ٤جخص ؟

جٍِز ( أ١: ٣ّٞ   َٓ ْٞ ٤ِّجَخِص ٣َ ْٖ طَِن حُغَّ َٓ َٝ ٤ِّجَخِص ( أ١: حألػٔخٍ حُغ٤جش ٝؿضحءٛخ، ألٜٗخ طغٞء فخكزٜخ. )  ُْ حُغَّ ِٜ هِ َٝ

ظَُٚ ( ألٕ سكٔظي ُْ طضٍ ٓغظٔشس ػ٠ِ حُؼزخد، ال ٣ٔ٘ؼٜخ اال رٗٞد حُؼزخد ٝع٤جخطْٜ، كٖٔ ٝه٤ظٚ حُو٤خٓش ) كَوَ  ْٔ ْذ َسِك

 حُغ٤جخص ٝكوظٚ ُِلغ٘خص ٝؿضحثٜخ حُلغٖ.

 

َٝ  *ٓخرح طنٖٔ دػخء حُٔالثٌش   ْْ ِٜ ْٖ آرَخثِ ِٓ ْٖ َفََِق  َٓ َٝ  ْْ َػْذطَُٜ َٝ ٍٕ حَُّظ٢ِ  ْْ َؿَّ٘خِص َػْذ ُِْٜ أَْدِخ َٝ َخ  ْْ َسرَّ٘ ِٜ ٣َّخطِ ُرسِّ َٝ  ْْ ِٜ حِؿ َٝ أَْص

 ( ُْ ٤ٌِ َُْل َُْؼِض٣ُض ح َْٗض ح ُْ )  1اََِّٗي أَ َُْؼِظ٤ ُص ح ْٞ ُْلَ َٞ ح َرَُِي ُٛ َٝ ظَُٚ  ْٔ جٍِز كَوَْذ َسِك َٓ ْٞ ٤ِّجَخِص ٣َ ْٖ طَِن حُغَّ َٓ َٝ ٤ِّجَخِص  ُْ حُغَّ ِٜ هِ َٝ  )9  )

  ؟

ا٠ُ هللا رؤعٔخثٚ حُلغ٠٘، حُظ٢ ٣لذ ٖٓ  ٝهذ طنٖٔ ٛزح حُذػخء ٖٓ حُٔالثٌش ًٔخٍ ٓؼشكظْٜ رشرْٜ، ٝحُظٞعَ

ػزخدٙ حُظٞعَ رٜخ ا٤ُٚ، ٝحُذػخء رٔخ ٣٘خعذ ٓخ دػٞح هللا ك٤ٚ، كِٔخ ًخٕ دػخإْٛ رلقٍٞ حُشكٔش، ٝاصحُش أػش ٓخ 

حهظنظٚ حُ٘لٞط حُزؾش٣ش حُظ٢ ػِْ هللا ٗوقٜخ ٝحهظنخءٛخ ُٔخ حهظنظٚ ٖٓ حُٔؼخف٢، ٝٗلٞ رُي ٖٓ حُٔزخدة 

خ طٞعِٞح رخُشك٤ْ حُؼ٤ِْ.ٝحألعزخد حُظ٢ هذ أكخ  ٔ  ه هللا رٜخ ػِ

ٝطنٖٔ ًٔخٍ أدرْٜ ٓغ هللا طؼخ٠ُ ربهشحسْٛ رشرٞر٤ظٚ ُْٜ حُشرٞر٤ش حُؼخٓش ٝحُخخفش، ٝأٗٚ ٤ُظ ُْٜ ٖٓ حألٓش 

ؽ٢ء ٝاٗٔخ دػخإْٛ ُشرْٜ فذس ٖٓ كو٤ش رخُزحص ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٞؿٞٙ، ال ٣ُْذ٢ُِ ػ٠ِ سرٚ رلخُش ٖٓ حألكٞحٍ، إ 

 شٓٚ ٝاكغخٗٚ.ٛٞ اال كنَ هللا ًٝ

  حٌُلش ؟ ا٠ُُز١ أٝفَ حٌُلخس ح ٓخ

ْْ ( رٚ  لَْشطُ ًَ ْكَذُٙ ( أ١: ارح دػ٢ ُظٞك٤ذٙ، ٝاخالؿ حُؼَٔ ُٚ، ٢ٜٗٝ ػٖ حُؾشى رٚ )  َٝ  ُ ُ اَِرح ُدِػ٢َ هللاَّ ْْ رِؤََّٗٚ ٌُ َرُِ

 ٝحؽٔؤصص ُزُي هِٞرٌْ ٝٗلشطْ ؿخ٣ش حُ٘لٞس.
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ُ٘ٞح ( أ١: ٛزح حُ ِٓ ِٚ طُْئ ْٕ ٣ُْؾَشْى رِ اِ َٝ ز١ أٗضٌُْ ٛزح حُٔ٘ضٍ ٝرٞأًْ ٛزح حُٔو٤َ ٝحُٔلَ، أٌْٗ طٌلشٕٝ رخإل٣ٔخٕ، ) 

ٝطئٕٓ٘ٞ رخٌُلش، طشمٕٞ رٔخ ٛٞ ؽش ٝكغخد ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس، ٝطٌشٕٛٞ ٓخ ٛٞ خ٤ش ٝفالف ك٢ حُذ٤ٗخ 

 ٝح٥خشس.

ح  ْٝ ْٕ ٣ََش اِ َٝ ْؽِذ ال طئػشٕٝ عزذ حُؾوخٝس ٝحُزٍ ٝحُـنذ ٝطضٛذٕٝ رٔخ ٛٞ عزذ حُلٞص ٝحُلالف ٝحُظلش  ََ حُشُّ َعز٤ِ

٢ِّ ٣َظَِّخُزُٝٙ َعز٤ِال. ـَ ُْ ََ ح ح َعز٤ِ ْٝ ْٕ ٣ََش اِ َٝ  ٣َظَِّخُزُٝٙ َعز٤ِال 

 

  ٝ )حٌُز٤ش (؟ ٓخ ٓؼ٠٘ حعْ هللا طؼخ٠ُ )حُؼ٢ِ( *

ز٤ِِش ( حُؼ٢ِ: حُز١ ُٚ حُؼِٞ حُٔطِن ٖٓ ؿ٤ٔغ حُٞؿٞٙ، ػِٞ حُزحص، ٝػِٞ حُوذس، ٌَ ُْ َُْؼ٢ِِِّ ح ِ ح ُْ هلِلَّ ٌْ ُُْل ٝػِٞ  ) كَخ

 حُوٜش ٖٝٓ ػِٞ هذسٙ، ًٔخٍ ػذُٚ طؼخ٠ُ، ٝأٗٚ ٣نغ حألؽ٤خء ٓٞحمؼٜخ، ٝال ٣غخ١ٝ ر٤ٖ حُٔظو٤ٖ ٝحُلـخس.

ز٤ِش ( حُز١ ُٚ حٌُزش٣خء ٝحُؼظٔش ٝحُٔـذ، ك٢ أعٔخثٚ ٝفلخطٚ ٝأكؼخُٚ حُٔظ٘ضٙ ػٖ ًَ آكش ٝػ٤ذ ٝٗوـ،  ٌَ ُْ ) ح

 كلٌٔٚ ال ٣ـ٤ش ٝال ٣زذٍ.كبرح ًخٕ حُلٌْ ُٚ طؼخ٠ُ، ٝهذ كٌْ ػ٤ٌِْ رخُخِٞد حُذحثْ، 

 

  حُزخهَ ؟ػٖ *رٔخرح ٣ز٤ٖ هللا حُلن 

٣زًش طؼخ٠ُ ٗؼٔٚ حُؼظ٤ٔش ػ٠ِ ػزخدٙ، رظز٤٤ٖ حُلن ٖٓ حُزخهَ، رٔخ ٣ُِش١ ػزخدٙ ٖٓ آ٣خطٚ حُ٘لغ٤ش ٝح٥كخه٤ش 

ٝحُوشآ٤ٗش، حُذحُش ػ٠ِ ًَ ٓطِٞد ٓوقٞد، حُٔٞملش ُِٜذٟ ٖٓ حُنالٍ، رل٤غ ال ٣زو٠ ػ٘ذ حُ٘خظش ك٤ٜخ 

ٝحُٔظؤَٓ ُٜخ أد٠ٗ ؽي ك٢ ٓؼشكش حُلوخثن، ٝٛزح ٖٓ أًزش ٗؼٔٚ ػ٠ِ ػزخدٙ، ك٤غ ُْ ٣ُْزِن حُلن ٓؾظزٜ خ ٝال 

ع حُذالالص ٝٝمق ح٣٥خص، ٤ُِٜي ٖٓ ِٛي ػٖ ر٤٘ش، ٣ٝل٤خ ٖٓ ك٢ ػٖ ر٤٘ش ًِٝٔخ  َّٞ حُقٞحد ِٓظزغ خ، رَ ٗ

  ًخٗض حُٔغخثَ أؿَ ٝأًزش، ًخٗض حُذالثَ ػ٤ِٜخ أًؼش ٝأ٣غش.

 

  الُش ًؼشس أدُش حُظٞك٤ذ ؟*ٓخ د

كخٗظش ا٠ُ حُظٞك٤ذ ُٔخ ًخٗض ٓغؤُظٚ ٖٓ أًزش حُٔغخثَ، رَ أًزشٛخ، ًؼشص حألدُش ػ٤ِٜخ حُؼو٤ِش ٝحُ٘و٤ِش 

ٝط٘ٞػض، ٝمشد هللا ُٜخ حألٓؼخٍ ٝأًؼش ُٜخ ٖٓ حالعظذالٍ، ُٜٝزح رًشٛخ ك٢ ٛزح حُٔٞمغ، ٝٗزٚ ػ٠ِ ؿِٔش ٖٓ 

 ُٓ  َ َٖ (أدُظٜخ كوخٍ: ) كَخْدُػٞح هللاَّ ٣ َٖ َُُٚ حُذِّ  ْخِِِق٤

ح رٚ  ُٝٔخ رًش أٗٚ ٣ُِش١ ػزخدٙ آ٣خطٚ، ٗزٚ ػ٠ِ آ٣ش ػظ٤ٔش كوخٍ: ) ٣ٝ٘ضٍ ٌُْ ٖٓ حُغٔخء سصهخ ( أ١: ٓطش 

طشصهٕٞ ٝطؼ٤ؾٕٞ أٗظْ ٝرٜخثٌْٔ، ٝرُي ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ حُ٘ؼْ ًِٜخ ٓ٘ٚ، كٔ٘ٚ ٗؼْ حُذ٣ٖ، ٢ٛٝ حُٔغخثَ حُذ٤٘٣ش 

َٔ رٜخ. ٝحُ٘ؼْ حُذ٣ٞ٤ٗش ًِٜخ، ًخُ٘ؼْ حُ٘خؽجش ػٖ حُـ٤غ، حُز١ طل٤خ رٚ حُزالد ٝحألدُش ػ٤ِٜخ، ٝٓخ ٣ظزغ رُي ٖٓ حُؼ

 حُٔ٘ؼْ. -ٝكذٙ -ٝحُؼزخد. ٝٛزح ٣ذٍ دالُش هخهؼش أٗٚ ٝكذٙ ٛٞ حُٔؼزٞد، حُز١ ٣ظؼ٤ٖ اخالؿ حُذ٣ٖ ُٚ، ًٔخ أٗٚ 
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  *ٖٓ حُز١ ٣ظزًش رخ٣٥خص ؟

 َٓ ًَُّش ( رخ٣٥خص ك٤ٖ ٣زًش رٜخ ) ااِل  خ ٣َظََز َٓ َٝ ْٖ ٤ُِ٘٣ُذ ( ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ، رخإلهزخٍ ػ٠ِ ٓلزظٚ ٝخؾ٤ظٚ ٝهخػظٚ ) 

 ٝحُظنشع ا٤ُٚ، كٜزح حُز١ ٣٘ظلغ رخ٣٥خص، ٝطق٤ش سكٔش ك٢ كوٚ، ٣ٝضدحد رٜخ رق٤شس.

ُٝٔخ ًخٗض ح٣٥خص طؼٔش حُظزًش، ٝحُظزًش ٣ٞؿذ حإلخالؿ هلّل، سطذ حألٓش ػ٠ِ رُي رخُلخء حُذحُش ػ٠ِ حُغزز٤ش 

َٖ ( ٝٛزح ؽخَٓ ُذػخء حُؼزخدس ٝدػخء حُٔغؤُش. كوخٍ: ) كَخْدُػٞح ٣ َٖ َُُٚ حُذِّ ْخِِِق٤ ُٓ  َ  هللاَّ

 

  *ٓخ ٓؼ٠٘ حإلخالؿ ؟

ٝحإلخالؿ ٓؼ٘خٙ: طخ٤ِـ حُوقذ هلّل طؼخ٠ُ ك٢ ؿ٤ٔغ حُؼزخدحص حُٞحؿزش ٝحُٔغظلزش، كوٞم هللا ٝكوٞم ػزخدٙ. 

 أ١: أخِقٞح هلّل طؼخ٠ُ ك٢ ًَ ٓخ طذ٣٘ٞٗٚ رٚ ٝطظوشرٕٞ رٚ ا٤ُٚ.

 

  *ٓخ حُلخثذس ٖٓ اسعخٍ حُشعَ ؟

ٝحُلخثذس ك٢ اسعخٍ حُشعَ، ٛٞ طلق٤َ عؼخدس حُؼزخد ك٢ د٣ْٜ٘ ٝد٤ٗخْٛ ٝآخشطْٜ، ٝاصحُش حُؾوخٝس ػْٜ٘ ك٢ 

َّ حُظَّالِم ( أ١: ٣خٞف حُؼزخد رزُي،  ْٞ ِْ٘زَس ( ٖٓ أُو٠ هللا ا٤ُٚ حُٞك٢ ) ٣َ د٣ْٜ٘ ٝد٤ٗخْٛ ٝآخشطْٜ، ُٜٝزح هخٍ: ) ٤ُُِ

 عظؼذحد ُٚ رخألعزخد حُٔ٘ـ٤ش ٓٔخ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ.٣ٝلؼْٜ ػ٠ِ حال

ٝعٔخٙ ) ٣ّٞ حُظالم ( ألٗٚ ٣ِظو٢ ك٤ٚ حُخخُن ٝحُٔخِٞم ٝحُٔخِٞهٕٞ رؼنْٜ ٓغ رؼل، ٝحُؼخِٕٓٞ ٝأػٔخُْٜ 

 ٝؿضحإْٛ.

 

ِٖ ( ؟  *ٓخ حُٔشحد د ُْ َخخثَِ٘شَ حألْػ٤ُ  ) ٣َْؼَِ

ُذُٝس ( ٓٔخ ُْ ٣ز٤٘ٚ حُؼزذ ٛٞ حُ٘ظش حُز١ ٣خل٤ٚ حُؼزذ ٖٓ ؿ٤ِغٚ ٝٓوخسٗٚ، ٝٛٞ ٗظش  خ طُْخل٢ِ حُقُّ َٓ َٝ حُٔغخسهش، ) 

 ُـ٤شٙ، كخهلل طؼخ٠ُ ٣ؼِْ رُي حُخل٢، كـ٤شٙ ٖٓ حألٓٞس حُظخٛشس ٖٓ رخد أ٠ُٝ ٝأكشٟ.

 

  *َٛ ط٘لغ حٌُلخس هٞطْٜ ؟

ُِْؼوَخِد ( كِْ طـٖ هٞطْٜ ػ٘ذ هٞس هللّا ؽ٤ج خ، رَ ٖٓ أػظْ حألْٓ هٞس ١ٌِّٞ َؽِذ٣ُذ ح ُ هَ ْٖ ) اَِّٗٚ َٓ ، هّٞ ػخد حُز٣ٖ هخُٞح: 

س  أسعَ هللّا ا٤ُْٜ س٣لخ أمؼلض هٞحْٛ، ٝدٓشطْٜ ًَ طذ٤ٓش. َّٞ َّ٘خ هُ ِٓ  أََؽذُّ 
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 نمسبد ثٍبوٍخ:

 (:ٙآ٣ش )

 * مب معىى حك انمُل؟)د.فبظم انسبمسائى(

 كن حُوٍٞ ك٢ حُوشإٓ ٓؼ٘خٙ ػزض ُْٜ حُؼزحد. 

 

 (:ٕٔآ٣ش )

ٍَْف َكبَن *مب سجت ركساز ثعط انكهمبد فً اٌَزٍه  ََ نَْم ٌَِسٍُسَا فًِ اأْلَْزِض فٍََىظُُسَا َك فً سُزح غبفس )أَ

 ُ ٌُُم ّللاَّ آثَبًزا فًِ اأْلَْزِض فَأََخَر ََ حً  َُّ ٍُْم لُ ٌُْم أََشدَّ ِمْى ٍِْم َكبوُُا  َه  َعبلِجَخُ انَِّرٌَه َكبوُُا ِمه لَْجهِ ٍُم مِّ َمب َكبَن نَ ََ ٍِْم  ثُِروُُثِ

اٍق ) ََ ِ ِمه  ٍِْم َكبوُُا أَْكثََس ِمْىٍُْم ّٕٔللاَّ ٍَْف َكبَن َعبلِجَخُ انَِّرٌَه ِمه لَْجهِ (( َ)أَفَهَْم ٌَِسٍُسَا فًِ اأْلَْزِض فٍََىظُُسَا َك

ب َكبوُُا ٌَْكِسجَُُن ) ٍُم مَّ آثَبًزا فًِ اأْلَْزِض فََمب أَْغىَى َعْى ََ حً  َُّ أََشدَّ لُ  ((؟ )د.فبظم انسبمسائى(2ََٕ

ُلشم ر٤ٖ حُٞحٝ ٝحُلخء ك٢ حُظؼز٤ش كظ٠ ٗلٌْ. حُٞحٝ ُٔطِن حُـٔغ، حُـٔغ حُٔطِن، هذ ٣ٌٕٞ ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼِْ ح

ََ ػطق ؿِٔش ػ٠ِ ؿِٔش )كَخُُِن حإِلْفزَخِف  َؿَؼ َٝ  ِْ َُْؼ٤ِِ َُْؼِض٣ِض ح َش ُكْغزَخٗ خ َرَُِي طَْوِذ٣ُش ح َٔ ُْوَ ح َٝ َظ  ْٔ حُؾَّ َٝ ٘ خ  ٌَ ََ َع ح٤َُِّْ

(9ٙ ) َٞ ُٛ َٝ  ُْ ٌُ َُ ََ َٕ ) حَُِّز١ َؿَؼ ٞ ُٔ ٍّ ٣َْؼَِ ْٞ َِْ٘خ ح٣٥َخِص ُِوَ ُْزَْلِش هَْذ كَقَّ ح َٝ ُْزَشِّ  خِص ح َٔ ْٜظَُذْٝح رَِٜخ ك٢ِ ظُُِ َّ ُِظَ ٞ ـُ ( 97حُُّ٘

حألٗؼخّ(. حُلخء طل٤ذ حُغزذ، ٛزح حُٔؾٜٞس ك٢ ٓؼ٘خٛخ )دسط ك٘ـق( كبرح ًخٕ ٓخ هزِٜخ عززخ  ُٔخ رؼذٛخ أ١ حُز١ هزَ 

٣ؤط٢ رخُٞحٝ ألٗٚ ُٔطِن حُـٔغ. ٛزح كٌْ ػخّ ػْ إ حُلخء ٣ئط٠ رٜخ ك٢ حُظز٤ٌض  ٣لن٢ ُٔخ رؼذٛخ ٣ؤط٢ رخُلخء ٝال

أ١ حُظٜذ٣ذ. ُٞ ػ٘ذٗخ ػزخسط٤ٖ اكذحٛٔخ ك٤ٜخ كخء ٝحألخشٟ رـ٤ش كخء ٝٛٞ ٖٓ رخد حُـٞحص حُِزًش ٝػذّ حُِزًش 

 ُ٘ َٓ َّْ آ لَُشْٝح ػُ ًَ  َّْ ُْ٘ٞح ػُ َٓ َٖ آ َّٕ حَُِّز٣ ح ٗنغ حُلخء ٓغ حألؽذ ط٤ًٞذح . )اِ ْلش  ًُ َّْ حْصَدحُدْٝح  لَُشْٝح ػُ ًَ  َّْ ْْ ْٞح ػُ لَِش َُُٜ ـْ ِٖ هللّاُ ٤َُِ ٌُ َ٣ ْْ َُّ 

ْْ َعز٤ِال  ) ِْٜذ٣َُٜ الَ ٤َُِ لَّخٌس 7َٖٔٝ ًُ  ْْ ُٛ َٝ خطُٞح  َٓ  َّْ ِ ػُ َِ هللاَّ ٝح َػٖ َعز٤ِ َفذُّ َٝ لَُشٝح  ًَ  َٖ َّٕ حَُِّز٣ كََِٖ ( حُ٘غخء( ٤ُظ ك٤ٜخ كخء. )اِ

 ْْ َُُٜ ُ لَِش هللاَّ ـْ ( ٓلٔذ( ألْٜٗ ال طُشؿ٠ ُْٜ طٞرش. ٝك٢ حأل٠ُٝ ْٛ أك٤خء هذ ٣ظٞرٕٞ. ُٔخ ُْ ٣زًش حُٔٞص ُْ ٖٗ) ٣َ

ح  ْلش  ًُ َّْ حْصَدحُدْٝح  ْْ ػُ ِٜ خِٗ َٔ لَُشْٝح رَْؼَذ ا٣ِ ًَ  َٖ َّٕ حَُِّز٣ ْْ ٣ؤص رخُلخء ُٝٔخ رًش حُٔٞص ؿخء رخُلخء )اِ رَظُُٜ ْٞ ََ طَ ُْ  َُّٖ طُْوزَ َُـجَِي ُٛ ْٝ أُ َٝ

آُُّٞ لَّخٌس 9َٕٓ )حُنَّ ًُ  ْْ ُٛ َٝ خطُْٞح  َٓ َٝ لَُشْٝح  ًَ  َٖ َّٕ حَُِّز٣ ََ ( آٍ ػٔشحٕ( )اِ ِٞ  كََِٖ ٣ُْوزَ َُ َٝ ُء حألْسِك َرَٛز خ  َْ ِّٓ  ِْٛ ْٖ أََكِذ ِٓ

( َٖ ٖ َّٗخِفِش٣ ِّٓ خ َُُْٜ  َٓ َٝ  ٌْ ْْ َػَزحٌد أ٤َُِ َُـجَِي َُُٜ ْٝ
ِٚ أُ ل٢ رـ ( آٍ ػٔشحٕ( ح٣٥ظخٕ ك٤ٜٔخ ٗلظ حُظؼز٤ش: ح9ُٔ٘حْكظََذٟ رِ

لَّخٌس( حٗظ٠ٜ ػِْٜٔ. حُُ٘لخس ٣وُٕٞٞ هذ طؤط٢ حُلخء ُِظ٤ًٞذ.  ًُ  ْْ ُٛ َٝ خطُْٞح  َٓ َٝ  )ُٖ( ٝحكذس ؿخءص رخُلخء )

ٛ٘خى أٓشحٕ: حألٍٝ إٔ حُلخء طٌٕٞ ُِغزذ )عزز٤ش( " دسط ك٘ـق" عٞحء ًخٗض ػخهلش "ال طؤًَ ًؼ٤شح  كظٔشك" 

 ظ٠ ٗؼشف إٔ ٗـ٤ذ. ٣ُ٘قذ رؼذٛخ حُٔنخسع. ٣٘زـ٢ إٔ ٗؼشف حُلٌْ حُ٘ل١ٞ ك

 ْْ ِٜ ٖ هَْزِِ ِٓ خُٗٞح  ًَ  َٖ َٕ َػخهِزَشُ حَُِّز٣ خ ًَ ٤َْق  ًَ ْْ ٣َِغ٤ُشٝح ك٢ِ حأْلَْسِك ك٤ََ٘ظُُشٝح  َُ َٝ ْْ آ٣ش أخشٟ ك٢ عٞسس ؿخكش )أَ خُٗٞح ُٛ ًَ

 َُُٜ َٕ خ ًَ خ  َٓ َٝ  ْْ ِٜ ُ رُِزُٗٞرِ ُْ هللاَّ ح ك٢ِ حأْلَْسِك كَؤََخَزُٛ آػَخس  َٝ س   َّٞ ْْ هُ ُْٜ٘ ِٓ حٍم )أََؽذَّ  َٝ  ٖ ِٓ  ِ َٖ هللاَّ ِّٓ  ْٕٔ ِٖ ُْ َخخثَِ٘شَ حأْلَْػ٤ُ (( )٣َْؼَِ

ُذُٝس ) خ طُْخل٢ِ حُقُّ َٓ ( ؿخكش( ٤ُظ عززخ . ُٔخ ٣ؤط٢ رخُلخء حُلخء عزذ، ٓخ هزِٜخ عزذ ٣لن٢ ُٔخ رؼذٛخ أٓخ حُٞحٝ 9َٔٝ

َٜ ًخٗٞح ٣غظٔؼٕٞ ؿِٔش اخزخس. ٛزح خو ػخّ ٝٛزٙ حُِـش ٝحُؼشد ًخٗض طلْٜ ٛزٙ حُٔؼخ٢ٗ، أرٞ عل٤خٕ ٝأرٞ ؿ

( ٟ َٞ ـْ َٗ ْْ اِْر ُٛ َٝ َٕ ا٤ََُِْي  ُؼٞ ِٔ ( حإلعشحء( ال ٣ؼِْ أكذْٛ ٌٓخٕ ح٥خش ك٤ِظوٕٞ ٣ٝظؼخٛذٕٝ 7ٗا٠ُ حُوشإٓ )اِْر ٣َْغظَ
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ح )  ّٞ ُػُِ َٝ خ   ٔ ِْ ْْ ظُ حْعظ٤َْوََْ٘ظَٜخ أَٗلُُغُٜ َٝ َؿَلُذٝح رَِٜخ  َٝ ( ٗٔػ٠ِ إٔ ال ٣ؼٞدٝح ػْ ٣ؼٞدٝح. ْٛ كٜٔٞح ُـش حُوشإٓ ٌُٖٝ )

 حَُ٘ٔ(. ًَ ًِٔش ك٢ حُوشإٓ ػخؽوش ٌُٔخٜٗخ ًَٝ ًِٔش ٓوقٞدس ُزحطٜخ.

 

 (:ٕٗآ٣ش )

ٌُْم ُمَُسى  نَمَْد َجبَء ََ ٌَبَمبَن  ََ َن  ُْ فِْسَع ََ لَبُزََن  ََ * مب انهمسخ انجٍبوٍخ فً رسرٍت األسمبء فً لُنً رعبنى )

َمب َكبوُُا َسب ََ ٌَبَمبَن 3ٖثِمٍَِه )ثِبْنجٍَِّىَبِد فَبْسزَْكجَُسَا فًِ اأْلَْزِض  ََ َن  ُْ ( انعىكجُد( َلُنً رعبنى )إِنَى فِْسَع

لَبُزََن فَمَبنُُا َسبِحٌس َكرَّاٌة )  ( غبفس(؟ )د.فبظم انسبمسائى(ََٕٗ

حُلٌشس حُؼخٓش أٝال  ك٢ هش٣وش حُوشإٓ ك٢ ح٣٥ظ٤ٖ إٔ ٓخ أّخشٙ ال ٣ؤط٢ ػ٠ِ رًشٙ ك٢ حُغٞسس كل٢ عٞسس 

ْ ٣ُزًش ك٢ حُغٞسس اال ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش، ٝك٢ آ٣ش ؿخكش أّخش هخسٕٝ حُز١ ُْ ٣ُزًش حُؼٌ٘زٞص أّخش ٛخٓخٕ ٝٛخٓخٕ ُ

 ك٢ حُغٞسس اال ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش.

ػْ إ ٛ٘خى أٓش آخش ٝٛٞ إٔ ك٢ عٞسس حُؼٌ٘زٞص هّذّ هخسٕٝ ػ٠ِ كشػٕٞ ُٔخرح؟ ألٗٚ ارح الكظ٘خ حُغ٤خم ك٢ 

ػَ  َٝ ح  َػخد  َٝ ُٕ حُغٞسس ك٢ ح٣٥ش حُظ٢ عزوض ح٣٥ش ٓٞمغ حُغئحٍ ) ٤ْطَخ َْ حُؾَّ َُُٜ َٖ َص٣َّ َٝ  ْْ ِٜ ِ٘ ًِ َغخ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ ٌُ َُ َٖ َّ هَْذ طَز٤َ َٝ َٞد  ُٔ

( َٖ ْغظَْزِقِش٣ ُٓ خُٗٞح  ًَ َٝ  َِ ز٤ِ ِٖ حُغَّ ْْ َػ ْْ كََقذَُّٛ خَُُٜ َٔ (( ٗـذ أٗٚ ٝسد ك٢ آخشٛخ ًِٔش )ٓغظزقش٣ٖ( ػٖ هّٞ 1ٖأَْػ

٤ْٜ أ١ أٗٚ ًخٕ ٣ؼشف حُلن ٓغظزقشح  ػخد ٝػٔٞد، ٝهخسٕٝ ًخٕ ٓغظزقشح  كوذ ًخٕ ٖٓ هّٞ ٓٞع٠ كزـ٠ ػِ

 رٚ كـخء رًشٙ أٝال  ألٗٚ ٣ذخَ ٓغ حُٔغظزقش٣ٖ ك٢ ح٣٥ش حُظ٢ عزوض.

ِٚ حأْلَْسَك( ػْ  ْٖ َخَغْلَ٘خ رِ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ ػْ إ حُظشط٤ذ ؿخء ٓ٘خعزخُ ُظشط٤ذ حُؼوٞرش ك٢ حُغٞسس ػوخد هخسٕٝ أٝال  )

ْٖ أَْؿَشْهَ٘خ( كخُؼوٞرخص َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ َٝ طشطزض رٔٞؿذ حُِزًش كخُغ٤خم ارٕ ٓ٘خعذ ُِؼوٞرخص حُظ٢ رًشٛخ ٝال  كشػٕٞ )

 ٣قق ؿ٤ش ٛزح حُظشط٤ذ ٖٓ حُ٘خك٤ش حُل٤٘ش.

( ٍٖ ز٤ِ ُٓ  ٍٕ ِْطَخ ُع َٝ َُٓٞع٠ رِآ٣ََخطَِ٘خ  َِْ٘خ  َُوَْذ أَْسَع َٝ (( ُٖٔ أسعَ ٓٞع٠؟ ٖٕأٓخ ك٢ عٞسس ػخكش كوذ ؿخء هُٞٚ طؼخ٠ُ )

َٕ كَوَخُُٞح ُلشػٕٞ ك٘خعذ إٔ ٣ٌٕٞ كشػٕٞ أٍٝ حُٔزً هَخُسٝ َٝ  َٕ خ َٓ َٛخ َٝ  َٕ ْٞ ٞس٣ٖ ك٢ ح٣٥ش حُظ٢ رؼذٛخ )ا٠َُِ كِْشَػ

زَّحٌد ) ًَ ٍَ َٕٗعخِكٌش  هَخ َٝ ُٕ (( ٝحُغ٤خم ك٢ حُغٞسس ٣ذٝس كٍٞ كشػٕٞ ) ْٞ ُ ا٢ِِّٗ  كِْشَػ ٤َُْْذُع َسرَّٚ َٝ َٞع٠  ُٓ  َْ َرُس٢ِٗٝ أَْهظُ

َِٜش كِ  ْٕ ٣ُْظ ْٝ أَ ْْ أَ ٌُ ٍَ ِد٣َ٘ ْٕ ٣ُزَذِّ ُْلََغخَد )أََخخُف أَ ٍِ ٢ٕٙ حأْلَْسِك ح ْٖ آَ ِٓ  ٌٖ ِٓ ْئ ُٓ  ٌَ ٍَ َسُؿ هَخ َٝ ( )) َٕ ْٞ خَُٗٚ  كِْشَػ َٔ ُْ ا٣ِ ظُ ٌْ َ٣

 ٍَ هَخ َٝ ( ) ْْ ٌُ ْٖ َسرِّ ِٓ َخِص  ُْز٤َِّ٘ ْْ رِخ ًُ هَْذ َؿخَء َٝ  ُ ٍَ َسر٢َِّ هللاَّ ْٕ ٣َوُٞ َٕ َسُؿال  أَ ُٕ أَطَْوظُُِٞ ْٞ خ ََُؼ٢ِِّ  كِْشَػ ِٖ ٢ُِ َفْشك  ُٕ حْر خ َٓ ٣َخ َٛخ

 (( أٓخ هخسٕٝ كٜٞ خخسؽ حُغ٤خم.ْٖٙرُُِؾ حأْلَْعزَخَد )أَ 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 انُصبٌب انعمهٍخ:

 ٌغفر ذنوبهم وٌقبل توبتهم  من فضل هللا وإحسانه لعباده. 

  إنزال القرآن نعمة من هللا وفضل علٌنا. 

  اخلص الدٌن هلل. 

  زنً الناس بالحقائق الشرعٌة والدٌن 

  حذر هللا عبادة من اإلنصاف باألمم السابقة فً رد الحق وقتل األنبٌاء. 

  أكثري من التسبٌح. 

  العبادات األخرى تدخل فً التسبٌح. 

  حمدك هللا عبادة فاحدثً لها عبادة أخرى بؤن تحمدٌه أن وفقك لهذه العبادة. 

  حضورك للدار نعمه فاجتهدي وتمسكً بذلك واحمدٌه على هذه النعمة. 

  من فوائد اإلٌمان أن المالئكة تستغفر للمإمنٌن. 

  بشرى للمإمن دعوة المالئكة لهم بمغفرة الذنوب. 

  ٕالسٌئة  لوقاٌة فع -ٔهللا العقوبة الوقاٌة نوعان :  السٌئات فهو فً رحمة هللا وقد وقاه الذي ٌقٌه - 

 .وقاٌة جزائها 

  وبة السٌئة عق  فعلٌة التوبة مباشرة حتى ال تؤتٌهفمن اقترف ذنب. 

  حضرت لمكان فٌه داعٌة ة مرأامثال على رحمة هللا. 

 تها ظرف وٌردها عن الذهاب وٌكون خٌر لها ؤترٌد الذهاب لمكان ما وٌ ةمثال على وقاٌة السٌئات إمرأ

 .ٌمكن أن ٌكون فً هذا المكان منكر وٌكون هلل حكمة حٌث ٌصرف عن عبادة السٌئات 

 ٌشعر بضٌق وعدم توفٌق فة بآك ٌكون وقد  البركة  قاحذر الذنوب فشإم المعصٌة ٌمح. 

  بشرى للمستغفرٌن المباشرٌن للذنب لدعاء المالئكة لهم. 

 الرحمة وذلك الفوز العظٌم   مور الخٌر حصلت لهأله السٌئات فوفقه امن وفقه هللا ووق. 

 ) أحرصً على هذا الدعاء فهو من دعاء المالئكة ) اللهم أدخلنا فً رحمتك. 

 ابدئً دعائك .قار فإذا شعرتً بذلك فابشري بالخٌر فالذل واالنكسار هو لب الدعاء تلدعاء االفسر ا

بؤمور الدنٌا فإذا أحسست باالنكسار ادعً عندها بؤمور اآلخرة وبطلب المغفرة والدرجات العلى من 

 الجنة .

  بمحبة هللا للمإمنٌن دعت لهم المالئكة وأحبتهم. 

  ( اللهم إنً أسؤلك فعل الخٌرات وترك المنكرات وحب المساكٌن وحبك وحب من أكثري من هذا الدعاء

ٌحبك وحب العمل الذي ٌقربنً إلى حبك اللهم أجعل حبك أحب إلً من نفسً وأهل ومالً ومن الماء 

 . لٌك غٌر مفتون (إقبضنً اف ةإذا أردت بعبادك فتنو لً  البارد على العطش وأن ترحمنً وتغفر

 ًالذنوب فهً تعٌق عن تدبر كتاب  ياحذر .فهم وتدبر كتاب هللا تؤخذٌن من كنوزه  بحسب اجتهادك ف

 .هللا وفهمه 

 هللا أن ٌرزقك الفقه فً الدٌن  اسؤل. 

  أكثري من صحبة أهل الخٌر فهم ٌنفعونك فً الدنٌا واآلخرة فبشفاعتهم تبلغً منزله لم تعملً لها. 
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 (: 3ٗ( إنى اٌَخ )  ٕٙانثبوً مه اٌَخ )  انممطع

 انزفسٍس انمُظُعً نهممطع:

 ُظذرش دػخْٛ حُغخروش ح٣٥خص ك٢. ْٜٓ٘ أهٞحْٜٓ ٝٓٞهق ٝٓٞهلْٜ حُذػخس ٓغ٤شس ٖٓ فٞس( 7ٕ – ٖٕ) ح٣٥خص

 رخُزشح٤ٖٛ ٓٞع٠ ؿخء ُوذ كوخٍ حألْٓ ٛزٙ ٖٓ ٗٔٞرؿخ   أٝسد ح٣٥خص ٛزٙ ٝك٢ حألْٓ ٖٓ عزوْٜ ُٖٔ كقَ ٓخ

 حُغ٤ِْ حُؼوَ إٔ حُٔئٖٓ كؤػِٖ حُلن، ٣غٔغ إٔ ٣ش٣ذ ال ٓظٌزش اال ٣ٌ٘شٛخ ٝال حُقل٤لش حُؼو٤ذس ػ٠ِ ٝحألدُش

 .طٌز٣زٚ ٖٓ حُلزس ًَ ٝحُلزس ٓٞع٠ رٚ ؿخء رٔخ ٗئٖٓ إٔ حُٔغظو٤ْ ٝحُٔ٘طن

 روظَ كشػٕٞ هشحس ٣ز٤ٖ حُغخروش ح٣٥خص ك٢. حإل٣ٔخٕ ا٠ُ طذػٞح ٝحُغٖ٘ حُٞهخثغ ٖٓ كـؾ( 9ٕ – 1ٕ) ح٣٥خص

 إٔ اال حُٔئٖٓ ٖٓ ًخٕ كٔخ سأ٣ٚ رقلش رخالػظوخد أطزخػٚ ٝأٓش ًلشٙ أػِٖ هذ كشػٕٞ ًخٕ ارح ٣ظز٤ٖ ٝٛ٘خ ٓٞع٠

 ػ٤ِٚ ٓٞع٠ دػٞس رقذم ٝأِٛٚ كشػٕٞ أطزخع رؼل حهظ٘غ ُٝوذ. حُشعَ ًزرض حُظ٢ رخألْٓ كَ رٔخ ٣زًشْٛ

 د٣٘ٚ ػ٠ِ ٝؿ٤شطٚ ٗخٞطٚ حُٔئٖٓ ٛزح أخزص سأعٜخ، ربصحُش كظ٘ش أعٔخٙ ٓخ ٝدسء ٓٞع٠ هظَ ػضّ كِٔخ حُغالّ،

 ك٤ٌٕٞ ٝحُـنذ حالٗلؼخٍ اظٜخس ؿ٤ش ٖٝٓ رِطق حُغالّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ػٖ حُخطش ارؼخد أسحد ٌُٝ٘ٚ ٝػو٤ذطٚ،

 .ُإله٘خع أهشد حألعِٞد ٛزح

 ٓٞع٠ هظَ ػٖ ٤ٜٗٚ ك٢ كـظٚ ٝظٜشص حُٔئٖٓ ظٜش حُغخروش ح٣٥خص ك٢. ططز٤و٤ش ٗٔخرؽ( ٖٗ – ٖٓ) ح٣٥خص

 ُْٜ ٝمشد رٚ، ؿخء رٔخ حإل٣ٔخٕ ٝػذّ ٓٞع٠ هظَ ػخهزش ٖٓ هٞٓٚ كشػٕٞ آٍ ٓئٖٓ طٜذ٣ذ ح٣٥خص ٛزٙ ٝك٢

 طٌز٣زٚ ػ٠ِ ٗذٓٞح ًٝؤْٜٗ حُغالّ ػ٤ِٚ ٣ٞعق رذػٞس حُٔئٖٓ ٝرًشْٛ. حُشعَ ًزرض حُظ٢ حُغخروش رخألهٞحّ حُٔؼَ

 حُظٌز٣ذ ك٢ كـش ُِٔؾش٤ًٖ ك٤ِظ ؟..!! رُي ػ٠ِ حُذ٤َُ ٛٞ كٔخ سعٞال رؼذٙ ٣زؼغ ُٖ هللا إٔ هخُٞح ٌُْٜٝ٘

 .حُغالّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ٛٞ حُز١ حُلخ٢ُ رخُشعٍٞ

 ٣زن ُْ حُغخروش ح٣٥خص ك٢ كـظٚ كشػٕٞ آٍ ٓئٖٓ ر٤ٖ رؼذٓخ. حُذحكنش حُٔؾش٤ًٖ كـؾ( 7ٖ – ٖ٘) ح٣٥خص

 ػ٠ِ د٤ُال ٣ٌِٕٔٞ ال ألْٜٗ ٓـخُطخص ػٖ ػزخسس ٛئالء ؿذٍ إٔ ح٣٥خص ٛزٙ كظز٤ٖ. حُٔـخُطخص اال ُِٔؾش٤ًٖ

 ُٚ أٝك٤خ ٝطٌزشٙ كشػٕٞ هـ٤خٕ ٌُٖٝ. خخفش رقٞسس حُغالّ ػ٤ِٚ ٝٓٞع٠ حُشعَ طٌز٣ذ ك٢ دػٞحْٛ فذم

 حُل٤خس ٝإٔ حُؼخهزش عٞء ٣لزسْٛ إٔ اال حُٔئٖٓ ٖٓ ًخٕ كٔخ حُّنخُش، ٝػو٤ذطٚ سأ٣ٚ ُٚ ٝص٣٘خ حُقٞحد ػ٠ِ ٗٚأ

 .حُٔئهظش رخُل٤خس حُخِٞد حُؼخهَ ٣زذٍ كال هق٤شس سكِش حُذ٤ٗخ

 ٝأطزخػْٜ حُطـخس افشحس ٝأٓخّ. ٝحإل٣ٔخٕ حُظٞرش طغظٞؿذ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ أخشٟ كـؾ( ٘ٗ – 1ٖ) ح٣٥خص

 إٔ اال حُٔئٖٓ حُذحػ٤ش ٖٓ ًخٕ ٓخ حُغخروش ح٣٥خص ك٢ ٝحُٞهخثغ حُؼو٤ِش حألدُش ك٢ ٝٓـخُطظْٜ حُلن ػٖ ٌٝٗٞفْٜ

 ٝك٢. ٌٝٓشْٛ ؽشْٛ هللا ٝهخٙ رُي ٝػ٠ِ ٝحُظلز٣ش حُ٘قق ٖٓ ٣غظط٤غ ٓخ هذّ أٗٚ ٣ٝؼظزس هللا ا٠ُ أٓشٙ ٣لٞك

 ك٤ِظ..  كشػٕٞ ػ٠ِ ٣شد كٜٞ حُظٜذ٣ذ ٝرؼل حُظز٤ًش رؼل ك٤ٜخ ؿذ٣ذح   ٓ٘ل٠ حُٔئٖٓ كـؾ أخزص ح٣٥خص ٛزٙ

 إٔ طؼِٔٞح إٔ ٝحالعظوخٓش حُٜذٟ عز٤َ اٗٔخ. ٝحُلغخد حُـ٢ عز٤َ ٛٞ ٝاٗٔخ ا٤ُٚ، ٣ٜذ٣ٌْ كظ٠ سؽخد عز٤َ ُلشػٕٞ

 .صحثَ ٓظخع حُذ٤ٗخ ٛزٙ

 هللا ر٤ٖ حُغخروش ح٣٥خص ك٢. حُشعَ ٓ٘ٚ كزسْٛ ٓخ سأٝح ك٤٘ٔخ ًلشْٛ ػ٠ِ حُٔؾش٤ًٖ ٗذّ( ٓ٘ – ٙٗ) ح٣٥خص

 ك٤٘ٔخ دػٞحٙ فذم ع٤ؼِٕٔٞ أْٜٗ ُْٜ ٝأًذ حُؼخهزش ٖٓ ٝكزسْٛ ُوٞٓٚ ٝٗقلٚ حُٔئٖٓ ًالّ ٝؿَ ػض
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 آٍ ٝإٔ ٌٓشْٛ ؽش ٝٝهخٙ حُٔئٖٓ دػٞس حعظـخرش طؼخ٠ُ ر٤ٖ ح٣٥خص ٛزٙ ٝك٢. هللا ا٠ُ أٓشٙ كٞك ػْ ٣لؾشٕٝ

 .حُو٤خٓش ٣ّٞ حُلغخد ٝرؼذ حُوزَ ٝك٢ حُذ٤ٗخ ك٢ حُؼزحد ٝٛزح حُؼزحد؛ ع٤٘خُْٜ ٝأطزخػٚ كشػٕٞ

 

 انزمٍٍد:

 رغْ هللا ٝحُلٔذ هلل ٝحُقالس ٝحُغالّ ػ٠ِ ٗز٤٘خ ٓلٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفلزٚ أؿٔؼ٤ٖ .

 ،ٝصدٗخ ٛذٟ ٝ طو٠ ٝػِٔخ ..حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ 

 حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص..

حُظلٌش ك٢ ٓخِٞهخص هللا ػزخدس ػظ٤ٔش طض٣ذ حُٔئٖٓ ا٣ٔخٗخ ٝخؾ٤ش هلل ،كؤًؼش حُ٘خط خؾ٤ش هلل ْٛ أًؼشْٛ ػِٔخ 

 رخهلل طؼخ٠ُ .

 ٓخِٞهخص هللا .ػظٔش هللا ٝهذسطٚ ٝعؼش سكٔظٚ ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظلٌش ك٢ ٢ٌُٝ ٗؼِْ 

ٓشحص ،ٝٛزح حُؼذد حٌُز٤ش ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ حُوشإٓ أػط٠ أ٤ٔٛش ُٖٓٔٝوذ ٝسد رًش حُغٔخٝحص ٝحألسك ك٢ حُوشإٓ 

ًز٤شس ُِظلٌش ك٢ خِن حُغٔخٝحص ٝحألسك هخٍ طؼخ٠ُ: )إ ك٢ خِن حُغٔخٝحص ٝحألسك ٝحخظالف ح٤َُِ ٝحُٜ٘خس 

 ٣٥خص أل٢ُٝ حألُزخد (

ٔخِٞم كبٗٚ ػ٠ِ حإلٗغخٕ إٔ ٣ظٞحمغ ٣ٝؼِْ أٗٚ ٓخِٞم فـ٤ش ؿذح ٣ظلشى ٝػ٘ذ حُ٘ظش ا٠ُ ػظٔش حٌُٕٞ حُ

ػ٠ِ ظٜش حألسك ٝٛزح ٣ض٣ذٙ ٓؼشكش ر٘لغٚ ٝرحطٚ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ػِْ ٣ٝو٤ٖ أٗٚ ٓخِٞم مؼ٤ق ٝأٗٚ ػخثذ ا٠ُ 

 هللا حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ.

ٕ كظضدحد ػوظٚ رخهلل ٣ٝؼِْ حإلٗغخٕ ػِْ ح٤ُو٤ٖ إٔ هللا ػ٠ِ ًَ ؽ٢ء هذ٣ش ٝأٗٚ ٖٓ ػظٔظٚ ٣وٍٞ ُِؾ٢ء ًٖ ك٤ٌٞ

،ٝطٔغٌٚ رلزِٚ ٣ٝؼِْ إٔ حُؼزخد مؼلخء ٓلظخؿٕٞ هلل حُؼظ٤ْ ٜٓٔخ طٌزشٝح ٝهـٞح ك٢ حألسك كبْٜٗ ػخثذٕٝ ا٠ُ 

 سرْٜ حُؼظ٤ْ حألػ٠ِ .

 هخٍ طؼخ٠ُ: )ُخِن حُغٔخٝحص ٝحألسك أًزش ٖٓ خِن حُ٘خط ٌُٖٝ أًؼش حُ٘خط ال ٣ؼِٕٔٞ(

خ أػظْ ٝأًزش ٖٓ خِن حُ٘خط كبٕ حُ٘خط رخُ٘غزش ا٠ُ خِن إ خِن حُغٔخٝحص ٝحألسك ػ٠ِ ػظٜٔخ ٝعؼظٜ

حُغٔخٝحص ٝحألسك أفـش ٓخ ٣ٌٕٞ كخُز١ خِن حألؿشحّ حُؼظ٤ٔش ٝأطوٜ٘خ هخدس ػ٠ِ اػخدس حُ٘خط رؼذ ٓٞطْٜ ٖٓ 

 رخد أ٠ُٝ ،رٔـشد ٗظش حُؼخهَ ُٜخ.

 ٌُٖٝ ٤ُظ ًَ أكذ ٣ؼِْ رُي ٤ُٝظ ًَ أكذ ٣ظلٌش ك٢ ٓخِٞهخص هللا ٣ٝؼظزش ك٤ٜخ.

 ذحسط ربرٕ هللا ٛزٙ ح٣٥ش ك٢ طذحسع٘خ ح٤ُّٞ.ع٘ظ
 

  

 فُائد َأسئهخ ردثسٌخ:

 ؟ٛٞ  *ٓخ هن٤ش حُشؿَ حُٔئٖٓ ٖٝٓ أ٣ٖ

خ ارح  ٛزح حُشؿَ حُٔئٖٓ، حُز١ ٖٓ آٍ كشػٕٞ، ٖٓ ر٤ض حٌُِٔٔش، ال رذ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ًِٔش ٓغٔٞػش، ٝخقٞف 

ال ٣شحػٞٗٚ ُٞ خخُلْٜ ك٢ حُظخٛش، ًٔخ ٓ٘غ هللا ًخٕ ٣ظٜش ٓٞحكوظْٜ ٣ٌٝظْ ا٣ٔخٗٚ، كبْٜٗ ٣شحػٞٗٚ ك٢ حُـخُذ ٓخ 

ح ػ٘ذْٛ، ٓٞحكو خ ُْٜ  سعُٞٚ ٓلٔذ ح ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رؼٔٚ أر٢ هخُذ ٖٓ هش٣ؼ، ك٤غ ًخٕ أرٞ هخُذ ًز٤ش 

خ ُْ ٣لقَ ٓ٘ٚ رُي حُٔ٘غ.  ٔ  ػ٠ِ د٣ْٜ٘، ُٝٞ ًخٕ ٓغِ
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خ كؼَ هٞٓٚ، ٝؽ٘ ْٕ كوخٍ رُي حُشؿَ حُٔئٖٓ حُٔٞكن حُؼخهَ حُلخصّ، ٓوزل  َٕ َسُؿال أَ خػش ٓخ ػضٓٞح ػ٤ِٚ: أَطَْوظُُِٞ

ُ أ١: ٤ًق طغظلِٕٞ هظِٚ، ٝٛزح رٗزٚ ٝؿشٓٚ، أٗٚ ٣وٍٞ سر٢ هللا، ُْٝ ٣ٌٖ أ٣نخ هٞال ٓـشد ح ػٖ  ٍَ َسر٢َِّ هللاَّ ٣َوُٞ

ح ػ ْْ ألٕ ر٤٘ظٚ حؽظٜشص ػ٘ذْٛ حؽظٜخس  ٌُ ْٖ َسرِّ ِٓ َخِص  ُْز٤َِّ٘ ْْ رِخ ًُ هَْذ َؿخَء َٝ ِْ رٚ حُقـ٤ش ٝحٌُز٤ش، حُز٤٘خص، ُٜٝزح هخٍ: 

 أ١: كٜزح ال ٣ٞؿذ هظِٚ.

كٜال أرطِظْ هزَ رُي ٓخ ؿخء رٚ ٖٓ حُلن، ٝهخرِظْ حُزشٛخٕ رزشٛخٕ ٣شدٙ، ػْ رؼذ رُي ٗظشطْ: َٛ ٣لَ هظِٚ ارح 

ظٜشطْ ػ٤ِٚ رخُلـش أّ ال؟ كؤٓخ ٝهذ ظٜشص كـظٚ، ٝحعظؼ٠ِ رشٛخٗٚ، كز٤ٌْ٘ ٝر٤ٖ كَ هظِٚ ٓلخٝص ط٘وطغ رٜخ 

 أػ٘خم حُٔط٢.

 

  *ٓخ ٓوخُظٚ حُؼو٤ِش ؟

ْٕ ٣َُي َفخِده خ ٣ُِقزْ  اِ َٝ ِزرُُٚ  ًَ  ِٚ خِرر خ كََؼ٤َِْ ًَ ْٕ ٣َُي  اِ َٝ ْْ ػْ هخٍ ُْٜ ٓوخُش ػو٤ِش طو٘غ ًَ ػخهَ، رؤ١ كخُش هذسص، كوخٍ:  ٌُ

 ْْ ًُ  رَْؼُل حَُِّز١ ٣َِؼُذ

٤ٚ، ٝمشسٙ ٓخظـ رٚ، أ١: ٓٞع٠ ر٤ٖ أٓش٣ٖ، آخ ًخرد ك٢ دػٞحٙ أٝ فخدم ك٤ٜخ، كبٕ ًخٕ ًخرر خ كٌزرٚ ػِ

٤ُٝظ ػ٤ٌِْ ك٢ رُي مشس ك٤غ حٓظ٘ؼظْ ٖٓ اؿخرظٚ ٝطقذ٣وٚ، ٝإ ًخٕ فخده خ ٝهذ ؿخءًْ رخُز٤٘خص، ٝأخزشًْ 

أٌْٗ إ ُْ طـ٤زٞٙ ػزرٌْ هللا ػزحر خ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝػزحر خ ك٢ ح٥خشس، كبٗٚ ال رذ إٔ ٣ق٤زٌْ رؼل حُز١ ٣ؼذًْ، ٝٛٞ 

 ػزحد حُذ٤ٗخ.

  

  خُظٚ؟رح طذٍ ػ٤ِٚ ٓوٓخػ٠ِ  

ٝٛزح ٖٓ كغٖ ػوِٚ، ُٝطق دكؼٚ ػٖ ٓٞع٠، ك٤غ أط٠ رٜزح حُـٞحد حُز١ ال طؾ٣ٞؼ ك٤ٚ ػ٤ِْٜ، ٝؿؼَ 

ح ر٤ٖ ط٤٘ي حُلخُظ٤ٖ، ٝػ٠ِ ًَ طوذ٣ش كوظِٚ علٚ ٝؿَٜ ٌْٓ٘.  حألٓش دحثش 

 *ٓخ دالُش حؽشحًٚ ٗلغٚ ٓؼْٜ ك٢ كذ٣ؼٚ ؟

ُِْي ػْ كزس هٞٓٚ ٝٗقلْٜ، ٝخٞكْٜ ػزحد ح٥خشس، ٜٝٗخْٛ ػٖ حالؿظشح ُٔ ُْ ُْ ح ٌُ َُ ِّ ْٞ س رخُِٔي حُظخٛش، كوخٍ: ٣َخ هَ

َٖ ك٢ِ حألَْسِك ػ٠ِ سػ٤ظٌْ، ط٘لزٕٝ ك٤ْٜ ٓخ ؽجظْ ٖٓ حُظذر٤ش، كٜزٌْ كقَ ٌُْ رُي  ِِٛش٣ َّ أ١: ك٢ حُذ٤ٗخ ظَخ ْٞ َ٤ُْ ح

ْٕ َؿخَءَٗخ ؟ ٝٛزح ٖٓ كغٖ دػٞط ِ أ١: ػزحرٚ اِ ْٖ رَؤِْط هللاَّ ِٓ ُْ٘قُشَٗخ  َ٣ ْٖ َٔ ٚ، ك٤غ ؿؼَ حألٓش ٝطْ، ُٖٝ ٣ظْ، كَ

ْٕ َؿخَءَٗخ ٤ُلْٜٜٔ أٗٚ ٣٘قق ُْٜ ًٔخ ٣٘قق ُ٘لغٚ، ٣ٝشم٠ ُْٜ  ُْ٘قُشَٗخ ٝهُٞٚ: اِ َ٣ ْٖ َٔ خ ر٤٘ٚ ٝر٤ْٜ٘ روُٞٚ: كَ  ً ٓؾظش

 ٓخ ٣شم٠ ُ٘لغٚ.

 

  ٣ٞعق ػ٤ِٚ حُغالّ ك٤ٖ ؿخءْٛ ؟ٖٓ ٓخ ٓٞهلْٜ 

 َُ ْٖ هَْز ِٓ ْْ ٣ُُٞعُق رٖ ٣ؼوٞد ػ٤ِٜٔخ حُغالّ  ًُ َُوَْذ َؿخَء اط٤خٕ ٓٞع٠ رخُز٤٘خص حُذحُش ػ٠ِ فذهٚ، ٝأٓشًْ رؼزخدس َٝ

ِْظُ  ِٚ ك٢ ك٤خطٚ َكظ٠َّ اَِرح َََِٛي حصدحد ؽٌٌْ ٝؽشًٌْ، ٝ هُ ْْ رِ ًُ خ َؿخَء َّٔ ِٓ ْْ ك٢ِ َؽيٍّ  ُْظُ خ ِص َٔ ْْ سرٌْ ٝكذٙ ال ؽش٣ي ُٚ، كَ

ِٙ َسُعٞال أ١: ٛزح ظٌْ٘ حُزخهَ، ٝكغزخٌْٗ حُز ْٖ رَْؼِذ ِٓ  ُ ْٖ ٣َْزَؼَغ هللاَّ ١ ال ٤ِ٣ن رخهلل طؼخ٠ُ، كبٗٚ طؼخ٠ُ ال ٣ظشى َُ

 خِوٚ عذٟ، ال ٣ؤٓشْٛ ٣ٜٝ٘خْٛ، ٣ٝشعَ ا٤ُْٜ سعِٚ، ٝظٖ إٔ هللا ال ٣شعَ سعٞال ظٖ مالٍ.

 

  *رٔخرح ٝفلْٜ هللا ؟

خ ٝػِٞح، كٜ  ٔ ْشطَخٌد ٝٛزح ٛٞ ٝفلْٜ حُلو٤و٢ حُز١ ٝفلٞح رٚ ٓٞع٠ ظِ ُٓ ْغِشٌف  ُٓ  َٞ ُٛ ْٖ َٓ  ُ َُّ هللاَّ َزَُِي ٣ُِن ًَ ْ

 حُٔغشكٕٞ رظـخٝصْٛ حُلن ٝػذُْٜٝ ػ٘ٚ ا٠ُ حُنالٍ، ْٝٛ حٌُزرش، ك٤غ ٗغزٞح رُي ا٠ُ هللا، ًٝزرٞح سعُٞٚ.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

  ٖٓ حُز١ ال ٣ٜذ٣ٚ هللا ُٝٔخرح ؟

كخُز١ ٝفلٚ حُغشف ٝحٌُزد، ال ٣٘لي ػٜ٘ٔخ، ال ٣ٜذ٣ٚ هللا، ٝال ٣ٞكوٚ ُِخ٤ش، ألٗٚ سد حُلن رؼذ إٔ ٝفَ ا٤ُٚ 

 هللا، رؤٕ ٣ٔ٘ؼٚ حُٜذٟ.ٝػشكٚ، كـضحإٙ إٔ ٣ؼخهزٚ 

 

  *رٔخرح ٝفق هللا حُٔغشف حٌُزحد ؟

ِ حُظ٢ ر٤٘ض حُلن ٖٓ حُزخهَ، ٝفخسص  َٕ ك٢ِ آ٣َخِص هللاَّ خِدُُٞ ـَ ُ٣ َٖ ٖٓ  -ػْ رًش ٝفق حُٔغشف حٌُزحد كوخٍ: حَُِّز٣

 رٔ٘ضُش حُؾٔظ ُِزقش، كْٜ ٣ـخدُٕٞ ك٤ٜخ ػ٠ِ ٝمٞكٜخ، ٤ُذكؼٞٛخ ٣ٝزطِٞٛخ . -ظٜٞسٛخ

 

  كـٚ ٝرشٛخٕ ٝفق ٓالصّ ُٖٔ ؟ *حُـذٍ رـ٤ش

ٝٛزح ٝفق الصّ ٌَُ ٖٓ ؿخدٍ ك٢ آ٣خص هللا، كبٗٚ ٖٓ حُٔلخٍ إٔ ٣ـخدٍ رغِطخٕ، ألٕ حُلن ال ٣ؼخسمٚ 

 ٓؼخسك، كال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼخسك رذ٤َُ ؽشػ٢ أٝ ػو٢ِ أفال.

 

  ؟ ٓخ حُٞحؿذ ػ٠ِ ػزخد هللا حُٔئ٤ٖ٘ٓ طـخٙ ٓخ٣ٔوظٚ هللاٚ هللا ُٝٔخرح؟ ٝ*ٓخ حُز١ ٣ٔوظ

خ ُقخكزٚ، ألٗٚ طنٖٔ ًَ  ُ٘ٞح كخهلل أؽذ رـن  َٓ َٖ آ َْ٘ذ حَُِّز٣ ِػ َٝ  ِ َْ٘ذ هللاَّ ْوظ خ ِػ َٓ زَُش رُي حُوٍٞ حُٔظنٖٔ ُشد حُلن رخُزخهَ 

حُظٌز٣ذ رخُلن ٝحُظقذ٣ن رخُزخهَ ٝٗغزظٚ ا٤ُٚ، ٝٛزٙ أٓٞس ٣ؾظذ رـل هللا ُٜخ ُٖٝٔ حطقق رٜخ، ًٝزُي ػزخدٙ 

ٓٞحكوش ُشرْٜ، ٝٛئالء خٞحؿ خِن هللا طؼخ٠ُ، كٔوظْٜ د٤َُ ػ٠ِ ؽ٘خػش  حُٔئٕٓ٘ٞ ٣ٔوظٕٞ ػ٠ِ رُي أؽذ حُٔوض

 ٖٓ ٓوظٞٙ.

 

  *ٖٓ حُز١ ٣ُطزغ ػ٠ِ هِزٚ ؟

زٍِّش َؿزَّخٍس ٓظٌزش ك٢ ٗلغٚ ػ٠ِ حُلن رشدٙ ٝػ٠ِ حُخِن رخكظوخسْٛ، ؿزخس رٌؼشس   ٌَ ظَ ُٓ ِِْذ  َِّ هَ ًُ ُ َػ٠َِ  ٣َْطزَُغ هللاَّ

 ظِٔٚ ٝػذٝحٗٚ.

 

 

  ص٣شٙ ؟*ٓخرح هخٍ كشػٕٞ ُٞ

خ ُٔٞع٠ ٌٝٓزر خ ُٚ ك٢ دػٞطٚ ا٠ُ حإلهشحس رشد حُؼخ٤ُٖٔ، حُز١ ػ٠ِ حُؼشػ حعظٟٞ،  ُٕ ٓؼخسم  ْٞ ٍَ كِْشَػ هَخ َٝ

َٞع٠  ُٓ  ِٚ خ، ٝحُوقذ ٓ٘ٚ ُؼ٢ِ أهِغ ا٠َُِ اَُِ خ ٓشطلؼ   ٔ خ أ١: ر٘خء ػظ٤ ِٖ ٢ُِ َفْشك  ُٕ حْر خ َٓ ٝػ٠ِ حُخِن حػظ٠ِ: ٣َخ َٛخ

خِرر خ ك٢  ًَ  ُ ا٢ِِّٗ ألَظُُّ٘ٚ  دػٞحٙ إٔ ُ٘خ سر خ، ٝأٗٚ كٞم حُغٔخٝحص.َٝ

 

  *ٓخُز١ كَٔ كشػٕٞ ػ٠ِ رُي حُوٍٞ ؟ ٝرٔخرح ٝفق هللا ٤ًذ كشػٕٞ ؟ 

َزَُِي  ًَ َٝ ٌُٝ٘ٚ ٣ش٣ذ إٔ ٣لظخه كشػٕٞ، ٣ٝخظزش حألٓش ر٘لغٚ، هخٍ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ر٤خٕ حُز١ كِٔٚ ػ٠ِ ٛزح حُوٍٞ: 

ِٚ كض٣ٖ ُٚ  ِِ َٔ َٕ ُعُٞء َػ ْٞ َٖ ُِلِْشَػ حُؼَٔ حُغ٤ت، كِْ ٣ضٍ حُؾ٤طخٕ ٣ض٣٘ٚ، ٝٛٞ ٣ذػٞ ا٤ُٚ ٣ٝلغ٘ٚ، كظ٠ سآٙ ُص٣ِّ

َِ حُلن، رغزذ حُزخهَ  ز٤ِ ِٖ حُغَّ ُفذَّ َػ َٝ كغ٘ خ ٝدػخ ا٤ُٚ ٝٗخظش ٓ٘خظشس حُٔلو٤ٖ، ٝٛٞ ٖٓ أػظْ حُٔلغذ٣ٖ، 

َٕ حُز١ أسحد إٔ ٤ٌ٣ذ رٚ حُلن، ٣ْٝٞٛ رٚ حُ٘خط أٗٚ ٓلن،  ْٞ ٤ُْذ كِْشَػ ًَ خ  َٓ َٝ ٝإٔ ٓٞع٠ ٓزطَ ااِل ك٢ِ حُز١ ص٣ٖ ُٚ. 

 طَزَخٍد أ١: خغخس ٝرٞحس، ال ٣ل٤ذٙ اال حُؾوخء ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس.
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 سورة غــــــــــافــــــــــر

  *رٔخرح ٣٘قق ٓئٖٓ آٍ كشػٕٞ ؟

َؽخِد ال ًٔخ ٣وٍٞ ٌُْ كشػٕٞ، كبٗٚ ال ََ حُشَّ ْْ َعز٤ِ ًُ ِْٛذ ِٕ أَ ِّ حطَّزُِؼٞ ْٞ ح ٗق٤لظٚ ُوٞٓٚ: ٣َخ هَ َٖ ٓؼ٤ذ  َٓ ٍَ حَُِّز١ آ هَخ َٝ 

 ٣ن حُـ٢ ٝحُلغخد.٣ٜذ٣ٌْ اال هش

 

  *ٓخ كو٤وش حُذ٤ٗخ ٝحألخشس ؟

ظَخٌع ٣ظٔظغ رٜخ ٣ٝظ٘ؼْ ه٤ِال ػْ ط٘وطغ ٝطنٔلَ، كال طـشٌْٗ ٝطخذػٌْ٘ ػٔخ خِوظ َٓ ٤َْٗخ  َُْل٤َخسُ حُذُّ ِٙ ح خ َِٛز َٔ ِّ اَِّٗ ْٞ ْ ٣َخ هَ

ُْوََشحِس حُظ٢ ٢ٛ ٓلَ حإلهخٓش، ٝٓ٘ضٍ حُغٌٕٞ  ٢َِٛ َدحُس ح َّٕ ح٥ِخَشسَ  اِ َٝ ٝحالعظوشحس، ك٤٘زـ٢ ٌُْ إٔ طئػشٝٛخ، ُٚ 

 ٝطؼِٔٞح ُٜخ ػٔال ٣غؼذًْ ك٤ٜخ.

 

  ضحء ٖٓ ٣ؼَٔ حُقخُلخص ٝٓخ ؿضحء ٖٓ ٣ؼَٔ حُغ٤جخص ؟ؿ*ٓخ 

ْؼََِٜخ أ١: ال ٣ـخصٟ اال رٔخ ٣غٞإٙ ٣ٝلضٗٚ ألٕ  ِٓ َضٟ ااِل  ـْ ََ َع٤ِّجَش  ٖٓ ؽشى أٝ كغٞم أٝ ػق٤خٕ كاَل ٣ُ ِٔ ْٖ َػ َٓ

 ؿضحء حُغ٤جش حُغٞء.

 ْٖ َٓ َّ٘شَ ٣ُْشَصهُٞ َٝ ـَ ُْ َٕ ح ْٗؼ٠َ ٖٓ أػٔخٍ حُوِٞد ٝحُـٞحسف، ٝأهٞحٍ حُِغخٕ كَؤَُُٝجَِي ٣َْذُخُِٞ ْٝ أُ ٍش أَ ًَ ْٖ َر ِٓ خ  ََ َفخُِل  ِٔ َٕ َػ

٤ِْش ِكَغخٍد أ١: ٣ؼطٕٞ أؿشْٛ رال كذ ٝال ػذ، رَ ٣ؼط٤ْٜ هللا ٓخ ال طزِـٚ أػٔخُْٜ. ـَ  ك٤َِٜخ رِ

 

 *ا٠ُ ٓخرح ٣ذػٞح هٞٓٚ ؟

 ِّ ْٞ ٣َخ هَ طَْذُػ٢َِ٘ٗٞ ا٠َُِ حَُّ٘خِس رظشى حطزخع ٗز٢ هللا ٓٞع٠ ػ٤ِٚ حُغالّ. َٝ َٝ خِس رٔخ هِض ٌُْ  ـَ ْْ ا٠َُِ حَُّ٘ ًُ خ ٢ُِ أَْدُػٞ َٓ 

ٌْ أٗٚ ٣غظلن إٔ ٣ؼزذ ٖٓ دٕٝ هللا، ٝ ِْ ِٚ ِػ خ ٤ََُْظ ٢ُِ رِ َٓ  ِٚ أُْؽِشَى رِ َٝ  ِ لَُش رِخهللَّ ًْ حُوٍٞ ػْ كغش رُي كوخٍ: طَْذُػ٢َِ٘ٗٞ ألَ

َُْؼِض٣ِض حُز١ ُٚ حُوٞس ًِٜخ، ٝؿ٤شٙ ٤ُظ ر٤ذٙ ٖٓ ػ٠ِ هللا ْْ ا٠َُِ ح ًُ أََٗخ أَْدُػٞ َٝ  رال ػِْ ٖٓ أًزش حُزٗٞد ٝأهزلٜخ، 

لَّخِس حُز١ ٣غشف حُؼزخد ػ٠ِ أٗلغْٜ ٣ٝظـشإٕٝ ػ٠ِ ٓغخخطٚ ػْ ارح طخرٞح ٝأٗخرٞح ا٤ُٚ، ًلش  ـَ ُْ حألٓش ؽ٢ء. ح

 رخص حُذ٣ٞ٤ٗش ٝحألخش٣ٝش.ػْٜ٘ حُغ٤جخص ٝحُزٗٞد، ٝدكغ ٓٞؿزخطٜخ ٖٓ حُؼوٞ

 

 

  ا٤ُٚ ؟ ٣ذػٕٞ *ٓخ كو٤وش ٓخ

ال ك٢ِ ح٥ِخَشِس أ١: ال ٣غظلن َٝ ٤َْٗخ  سٌ ك٢ِ حُذُّ َٞ ِٚ ٤ََُْظ َُُٚ َدْػ خ طَْذُػ٢َِ٘ٗٞ ا٤َُِْ َٔ َّ أ١: كو خ ٣و٤٘ خ أََّٗ ٖٓ حُذػٞس ا٤ُٚ،  ال َؿَش

ح ٝال ٓٞط خ ٝال  ٞءٝحُلغ ػ٠ِ حُِـ خ ٝال مش  ا٤ُٚ، ك٢ حُذ٤ٗخ ٝال ك٢ ح٥خشس، ُؼـضٙ ٝٗوقٚ، ٝأٗٚ ال ٣ِٔي ٗلؼ 

ح.  ك٤خس، ٝال ٗؾٞس 

 

  *ٓخ ؿضحء حُٔغشك٤ٖ؟

ْْ أَْفَلخُد حَُّ٘خِس ْٝٛ حُز٣ٖ أعشكٞح ػ٠ِ أٗلغْٜ رخُظـشإ ػ٠ِ سرْٜ رٔؼخف٤ٚ ٝحٌُلش رٚ، دٕٝ  ُٛ َٖ ْغِشك٤ِ ُٔ ُْ َّٕ ح أَ َٝ

 ؿ٤شْٛ.

 ْٜ ٝكزسْٛ ٝأٗزسْٛ ُْٝ ٣ط٤ؼٞٙ ٝال ٝحكوٞٙ هخٍ ُْٜ:كِٔخ ٗقل

ْْ ٖٓ ٛزٙ حُ٘ق٤لش، ٝعظشٕٝ ٓـزش ػذّ هزُٜٞخ ك٤ٖ ٣لَ رٌْ حُؼوخد، ٝطلشٕٓٞ ؿض٣َ  ٌُ َُ ٍُ خ أَهُٞ َٓ  َٕ ُشٝ ًُ كََغظَْز

 حُؼٞحد.
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  *رٔخرح خظْ حُشؿَ حُٔئٖٓ دػٞطٚ ؟

ِ أ١: أُـؤ ا٤ُٚ ٝأػظقْ،  ِش١ ا٠َُِ هللاَّ ْٓ ُك أَ ِّٞ أُكَ ٝأُو٢ أٓٞس١ ًِٜخ ُذ٣ٚ، ٝأطًَٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٓقخُل٢ ٝدكغ َٝ

ُِْؼزَخِد ٣ؼِْ أكٞحُْٜ ٝٓخ ٣غظلوٕٞ، ٣ؼِْ كخ٢ُ  َ رَِق٤ٌش رِخ َّٕ هللاَّ حُنشس حُز١ ٣ق٤ز٢٘ ٌْٓ٘ أٝ ٖٓ ؿ٤شًْ. اِ

ٝمؼل٢ ك٤ٔ٘ؼ٢٘ ٌْٓ٘ ٣ٌٝل٢٘٤ ؽشًْ، ٣ٝؼِْ أكٞحٌُْ كال طظقشكٕٞ اال ربسحدطٚ ٝٓؾ٤جظٚ، كبٕ عِطٌْ ػ٢ِ،َّ 

 لٌٔش ٓ٘ٚ طؼخ٠ُ، ٝػٖ اسحدطٚ ٝٓؾ٤جظٚ فذس رُي.كز

 

  *ٓخ ؿضحء حُشؿَ حُٔئٖٓ؟

ُشٝح أ١: ٝه٠ هللا حُو١ّٞ حُشك٤ْ، رُي حُشؿَ حُٔئٖٓ حُٔٞكن، ػوٞرخص ٓخ ٌٓش كشػٕٞ  ٌَ َٓ خ  َٓ ُ َع٤ِّجَخِص  هَخُٙ هللاَّ َٞ كَ

حكوش حُظخٓش ُٔٞع٠ ػ٤ِٚ حُغالّ، ٝآُٚ ُٚ، ٖٓ اسحدس اٛالًٚ ٝاطالكٚ، ألٗٚ رخدأْٛ رٔخ ٣ٌشٕٛٞ، ٝأظٜش ُْٜ حُٔٞ

ٝدػخْٛ ا٠ُ ٓخ دػخْٛ ا٤ُٚ ٓٞع٠، ٝٛزح أٓش ال ٣لظِٔٞٗٚ ْٝٛ حُز٣ٖ ُْٜ حُوذسس ار رحى، ٝهذ أؿنزْٜ ٝحؽظذ 

ح كللظٚ هللا ٖٓ ٤ًذْٛ ٌٝٓشْٛ ٝحٗوِذ ٤ًذْٛ ٌٝٓشْٛ، ػ٠ِ أٗلغْٜ.  ك٘وْٜ ػ٤ِٚ، كؤسحدٝح رٚ ٤ًذ 

 

  ؟*ٓخ ػوخد هّٞ كشػٕٞ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝحُزشصم 

َُْؼَزحِد أؿشهْٜ هللا طؼخ٠ُ ك٢ فز٤لش ٝحكذس ػٖ آخشْٛ.  َٕ ُعُٞء ح ْٞ ٍِ كِْشَػ َكخَم رِآ َٝ 

َٕ أََؽذَّ ح ْٞ ٍَ كِْشَػ ُّ حُغَّخَػشُ أَْدِخُِٞح آ َّ طَوُٞ ْٞ َ٣ َٝ َػِؾ٤ّ خ  َٝ ح   ّٝ َٕ َػ٤ََِْٜخ ُؿُذ َُْؼَزحِد كٜزٙ ٝك٢ حُزشصم حَُّ٘خُس ٣ُْؼَشُمٞ

 رخٌُٔزر٤ٖ ُشعَ هللا، حُٔؼخٗذ٣ٖ ألٓشٙ.حُؼوٞرخص حُؾ٤٘ؼش، حُظ٢ طلَ 

 

  *ٓخ كـش أَٛ حُ٘خس ؟ ٝٓخ ٜٗخ٣ش كـظْٜ ؟

 ْْ ْٗظُ َْ أَ خ كََٜ ْْ طَزَؼ  ٌُ َّ٘خ َُ ًُ زَُشٝح اَِّٗخ  ٌْ َٖ حْعظَ َؼلَخُء َُِِِّز٣ ٍُ حُنُّ َٕ ك٢ِ حَُّ٘خِس ك٤ََوُٞ ٞ اِْر ٣َظََلخؿُّ َٖ حَُّ٘خِس ) َٝ ِٓ َٕ َػَّ٘خ َِٗق٤ز خ  ُٞ٘ ـْ ُٓ  

ٗ7  ٍَ ُِْؼزَخِد )  ( هَخ َٖ ح َْ ر٤َْ ٌَ َ هَْذ َك َّٕ هللاَّ ٌَّ ك٤َِٜخ اِ ًُ زَُشٝح اَِّٗخ  ٌْ َٖ حْعظَ َْ حْدُػٞح  1ٗحَُِّز٣ َٖ ك٢ِ حَُّ٘خِس َُِخَضَِٗش َؿََّٜ٘ ٍَ حَُِّز٣ هَخ َٝ  )

َُْؼَزحِد )  َٖ ح ِٓ خ   ٓ ْٞ ْْ ٣َُخلِّْق َػَّ٘خ ٣َ ٌُ  ( . 9َٗسرَّ

خ ٝحعظـخػظْٜ رخضٗش حُ٘خس، ٝػذّ حُلخثذس ك٢ رُي كوخٍ: ٣خزش طؼخ٠ُ ػٖ طخخفْ أَٛ حُ٘خس، ٝػظخد رؼ نْٜ رؼن 

 ٍُ َٕ ك٢ِ حَُّ٘خِس ( ٣لظؾ حُظخرؼٕٞ ربؿٞحء حُٔظزٞػ٤ٖ، ٣ٝظزشأ حُٔظزٞػٕٞ ٖٓ حُظخرؼ٤ٖ، ) ك٤ََوُٞ ٞ اِْر ٣َظََلخؿُّ َٝ  (

زَُشٝح ( ػ٠ِ حُلن، ٝدػْٞٛ ا٠ُ ٓ ٌْ َٖ حْعظَ َؼلَخُء( أ١: حألطزخع ُِوخدس ) َُِِِّز٣ ْْ  خ حعظٌزشٝح ألؿِٚ.حُنُّ ٌُ َّ٘خ َُ ًُ ) اَِّٗخ 

خ َٖ حَُّ٘خِس ( أ١: ُٝٞ طَزَؼ  ِٓ َٕ َػَّ٘خ َِٗق٤ز خ  ُٞ٘ ـْ ُٓ  ْْ ْٗظُ َْ أَ ( أٗظْ أؿ٣ٞظٔٞٗخ ٝأمِِظٔٞٗخ ٝص٣٘ظْ ُ٘خ حُؾشى ٝحُؾش، ) كََٜ

 ه٤ِال.

زَُشٝح ( ٓز٤٘٤ٖ ُؼـضْٛ ٝٗلٞر حُلٌْ حإل٢ُٜ ك٢ حُـ٤ٔغ: ) اِ  ٌْ َٖ حْعظَ ٍَ حَُِّز٣ َ ) هَخ َّٕ هللاَّ ٌَّ ك٤َِٜخ اِ ًُ ُِْؼزَخدِ  َّٗخ  َٖ ح َْ ر٤َْ ٌَ ( هَْذ َك

 ٝؿؼَ ٌَُ هغطٚ ٖٓ حُؼزحد، كال ٣ضحد ك٢ رُي ٝال ٣٘وـ ٓ٘ٚ، ٝال ٣ـ٤ش ٓخ كٌْ رٚ حُل٤ٌْ.
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 سورة غــــــــــافــــــــــر

 نمسبد ثٍبوٍخ:

 (:9ٕآ٣ش )

ْشُد ِمَه  ٌِه لَد رَّجٍَََّه انسُّ ًِّ )*مب انفسق ثٍه انُسشد )الَ إِْكَسايَ فًِ اندِّ ا ٕٙ٘اْنَغ َْ نَئَِك رََحسَّ َْ ُ د )فَأ ََ ( انجمسح( َانَسَش

َشبِد )َٗٔزَشًدا ) ِدٌُكْم إاِلَّ َسجٍَِم انسَّ ٌْ َمب أَ ََ  ( غبفس(؟ )د.فبظم انسبمسائى(3ٕ( انجه( َانسشبد )

ْٕ حُُشؽذ ٣وخٍ ك٢ حألٓٞس حُذ٣ٞ٤ٗش ٝحألُخش٣ٝش أٓخ حَُشَؽذ كل٢ حألٓٞس ح٥خش٣ٝش كوو، ٌٛزح هشس ػِٔخء ح ِ ُِـش. )كَب

 ْْ ُْٜ٘ ِّٓ حآَْٗغظُْ  َٖ ٙ) ُسْؽذ  َّ ِٖ هَذ طَّز٤َ ٣ َشحَٙ ك٢ِ حُذِّ ًْ ْؽذُ ( حُ٘غخء( ك٢ حُذ٤ٗخ، )الَ اِ ٢ِّ ) حُشُّ ـَ ُْ َٖ ح ِٕٓ٘ٙ َْ هُ َٝ ( حُزوشس(، )

ْٖ ََٛزح  ِٓ ِٖ َسر٢ِّ أِلَْهَشَد  ِْٜذ٣َ حَػَغ٠ إَٔ ٣َ ( حٌُٜق( حُُشؽذ ك٢ حألٓٞس حُذ٣ٞ٤ٗش ٝحألخش٣ٝش أٓخ حَُشؽذ كل٢ ٕٗ) َسَؽذ 

 ََ ْْ ااِلَّ َعز٤ِ ٌُ ِْٛذ٣ خ أَ َٓ َٝ ّْ ٣ٝؾَٔ. حُشؽخد ٛٞ عز٤َ حُوقذ ٝحُقالف ) َؽخدِ حألٓٞس حألخش٣ٝش ال ؿ٤ش كخُُشؽذ أػ  حُشَّ

ٝحكذس ُٜزٙ حٌُِٔخص ( ؿخكش( أ١ عز٤َ حُقالف ػٔٞٓخ ، هش٣ن حُقٞحد. حُشؽخد ٓقذس. حُٔخدس حُِـ٣ٞش 9ٕ)

 ٢ٛٝ ًِٜخ حُُشؽذ ٝحَُشؽذ ٝحُشؽخد ًِٜخ ٓقخدس. سِؽذ َٝسَؽذ.

 (:ٖ٘آ٣ش )

ُ َعهَى ُكمِّ لَْهِت ُمزََكجٍِّس َججَّبٍز ) (( نم ٌمم عهى لهت كم مزكجس ججبز، فٍم ٖ٘*فً سُزح غبفس )َكَرنَِك ٌَْطجَُع ّللاَّ

 ة؟ َمب انفسق ثٍه انصٍغزٍه؟)د.فبظم انسبمسائى(انطجع عهى كبمم لهت انمزكجس انججبز أَ عهى كم انمهُ

٣زًش ك٤ٚ حُٔلغشٕٝ ٓؼ٤٤ٖ٘: ٣طزغ ػ٠ِ ًَ هِزٚ رل٤غ ال ٣ظشى ٖٓ هِزٚ ؽ٢ء ٝػ٠ِ هِٞد ًَ حُٔظٌزش٣ٖ ُٝٞ  

هخٍ ػ٠ِ هِذ ًَ ٓظٌزش ٌُخٕ حُٔؼ٠٘ ٝحكذ، ع٤ؾَٔ هِٞد ٌُٖٝ ٤ُظ ًِٜخ ُٝٞ هخٍ ػ٠ِ هِذ ًَ ٓظٌزش ٣ؼ٢٘ 

٣ٖ. ح٣٥ش )ػ٠ِ ًَ هِذ( ؿٔؼض ٓؼ٤٤ٖ٘: ٣ؼ٢٘ حُوِذ ًِٚ ُْ ٣ظشى ٓ٘ٚ ؽ٤جخ  هُزِغ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ هِٞد حُٔظٌزش

ًِٚ ٤ُٝظ ػ٠ِ رؼل حُوِذ ٝاٗٔخ ػ٠ِ ًَ حُوِذ ٝػ٠ِ ًَ حُوِٞد، دالُظخٕ رًشٛخ حُٔلغشٕٝ: ػ٠ِ حُوِذ ًِٚ 

ُوِذ ًخٓال  ٝػ٠ِ رل٤غ ُْ ٣ظشى ٓ٘ٚ ؽ٤جخ  ٝػ٠ِ هِٞد ًَ حُٔظٌزش٣ٖ. ػ٠ِ ًَ هِذ ُٜخ ٓؼ٤٤ٖ٘: ٣طزغ ػ٠ِ ح

حُوِٞد ًِٜخ. أٓخ ػ٠ِ هِذ ًَ ٓظٌزش ؿزخس ُٜخ ٓؼ٠٘ ٝحكذ ٝٛٞ كوو ػ٠ِ هِٞد حُٔظٌزش٣ٖ ٤ُظ ك٤ٚ ػ٠ِ ًَ 

حُطزغ هِذ. ػ٠ِ هِذ ٤ُظ ك٤ٜخ ؽ٤ُٞٔش )ػ٠ِ هِذ ًَ ٓظٌزش ؿزخس( ٝحالخظ٤خس حُوشآ٢ٗ أكخد حُؾ٤ُٞٔش ر٘ٞػ٤ٖ: 

 ُٞ هخٍ ػ٠ِ هِذ ًَ ٓظٌزش عظؼ٢٘ ؽ٤ُٞٔش ٝحكذس.ٝ ػ٠ِ حُوِذ ًِٚ ٝػ٠ِ هِٞد ًَ حُٔظٌزش٣ٖ أؿٔؼ٤ٖ

 (:ٖٗآ٣ش )

ِ رُْسَجُع اأْلُُمُُز ) إِنَى ّللاَّ ََ ًَ اأْلَْمُس  لُِع ََ ًِ رُْسَجُعَُن ٕٓٔ*فى لُنً رعبنى ) ٍْ ( انجمسح( )ثُمَّ ٌُِمٍزُُكْم ثُمَّ ٌُْحٍٍُِكْم ثُمَّ إِنَ

ًَّ َمْسِجعُُكْم )2ٕ) ََ ٘٘( انجمسح( )إِنَ ِ )( آل عمسان( ) وَب إِنَى ّللاَّ ( غبفس( مب انفسق ثٍه زّد َزجع ٖٗأَنَّ َمَسدَّ

 َكالٌمب فً وفس انسٍبق؟)د.أحمد انكجٍسى(

ِ( ًَ ٓئٖٓ رخهلل ٣وٍٞ ُي أٗخ عؤٓٞص ٝأرؼغ ٓشس ػخ٤ٗش كٜزح ٓشؿؼٚ ا٠ُ هللا  َٗخ ا٠َُِ هللاَّ َشدَّ َٓ ( ٝ ) ْْ ٌُ ْشِؿُؼ َٓ )ا٢ََُِّ 

ال خالؿ حٗظٜض حُذ٤ٗخ ٓخ ك٢ سؿؼش ٓخ ك٢ ػٞد ٛزح سّد. كخُشد ارح  اؿزخس ٝٛ٘خى ٖٓ حُ٘خط ٖٓ ال ٣ؼشف هخٍ ُي 

حٌد ) َّٝ ُ أَ َّٚ ( 7ٔح٥خش ػ٠ِ حُؼٞدس ٝحُؼٞدس أٗٞحع. ٛ٘خى حُؼٞدس سؿٞع ٛ٘خى حُؼٞدس سد ٛ٘خى حُؼٞدس أٝرش )اِٗ

اٗٔخ أًشٛض ػ٤ِٚ ؿ( آد ا٠ُ آخشٙ. ك٤٘جٍز حُلشم ر٤ٖ حُشد ٝحُشؿؼش إٔ حُشّد ُْ ٣ٌٖ ٓلغٞرخ  ٝال ك٢ حُخطش ٝ

ألٓش ٓخ ُْٝ ٣ٌٖ ك٢ حُلغزخٕ رخالف حُشؿٞع ٖٓ عخػش ٓخ حٗطِوض أٗض ك٢ خطظي إٔ طِـؤ ا٠ُ حُ٘وطش حُظ٢، 
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حػ٤ٖ٘ حُشؿٞع ال ٣ؾظشه إٔ ٣ٌٕٞ ر٘لظ حُطش٣وش حُز١ رٛزض ٓ٘ٚ أٗض رٛزض رخُطخثشس ٖٓ در٢ ا٠ُ حُوخٛشس ٌُٖ 

إٔ ٝفِض ا٠ُ در٢ ك٤وخٍ سؿغ كخُشؿٞع ال ٣ؾظشه إٔ سد٣ض رخُغ٤خسس ػٖ هش٣ن حألسدٕ ًٝزح ا٠ُ آخشٙ ا٠ُ 

خ ) خ هََقق  َٔ ِٛ ْٖ َعلَِشَٗخ ََٛزح ٗٙطؼٞد ٖٓ ٗلظ حُطش٣ن، حُشّد ال )كَخْسطَذَّح َػ٠َِ آَػَخِس ِٓ ( حٌُٜق( )آَطَِ٘خ َؿَذحَءَٗخ َُوَْذ َُو٤َِ٘خ 

خََٕٙٗقز خ ) َٔ ِٛ ( ػ٠ِ ٗلظ حُطش٣ن كخُشد ػ٠ِ ٗلظ حٌُٔخٕ ( حٌُٜق( هخٍ ٗلٖ أمؼ٘خ حُطش٣ن )كَخْسطَذَّح َػ٠َِ آَػَخِس

 حُز١ ؿجض ٓ٘ٚ. 

 (:٘ٗآ٣ش )

 *مب انفسق ثٍه انسُء َانسٍئبد؟)د.فبظم انسبمسائى(

حُغ٤جش ٢ٛ كؼَ حُوز٤ق ٝهذ طُطِن ػ٠ِ حُقـخثش ًٔخ رًشٗخ عخروخ  ك٢ كِوش ٓخم٤ش. حُغٞء ًِٔش ػخٓش عٞحء ك٢ 

ّْ حإلٗغخٕ ٣ ـَ  وٍٞ أفخرٚ عٞء، ح٥كش، حُٔشك، ُٔخ ٣وٍٞ طؼخ٠ُ ُٔٞع٠ حألػٔخٍ أٝ ك٢ ؿ٤ش حألػٔخٍ، ٓخ ٣ُ

ْٖ َؿ٤ِْش ُعٍٞء آ٣َش  أُْخَشٟ ) ِٓ ْْ ٣ََذَى ا٠َُِ َؿَ٘خِكَي طَْخُشْؽ ر٤ََْنخء  ُٔ حْم َٝ ( هٚ( أ١ ٖٓ ؿ٤ش ٓشك، ٖٓ ؿ٤ش ٕٕ)

َُْؼَزحِد ) ْْ ُعُٞء ح َُُٜ َٖ َُجَِي حَُِّز٣ ْٝ أٓخ حُغ٤جش ك٢ٜ كؼَ هز٤ق.  ( حَُ٘ٔ( ًِٔش عٞء ػخٓشِ٘ػِّش، ٖٓ ؿ٤ش آكش. )أُ

 َِ ْٛ خ٢ِِّٗ أَ َٓ ال أَ َٝ  ْْ ٌُ خ٤ِِّٗ َٓ َ حُٔؼق٤ش ػٔٞٓخ  هذ طٌٕٞ فـ٤شس أٝ ًز٤شس، حُغٞء ٣ٌٕٞ ك٢ حُٔؼخف٢ ٝؿ٤شٛخ )٤ََُّْظ رِؤ

( ِٚ َض رِ ـْ ح ٣ُ َْ ُعٞء  َٔ ٖ ٣َْؼ َٓ ٌِظَخِد  ُْ ( حُ٘غخء( فـ٤شس أٝ ًز٤شس. كبرٕ ًِٔش عٞء ػخٓش ك٢ حألكؼخٍ ٝؿ٤شٛخ، ٖٕٔح

َكخَم أف َٝ ُشٝح  ٌَ َٓ خ  َٓ ُ َع٤ِّجَخِص  هَخُٙ هللاَّ َٞ خرٚ عٞء، ٖٓ ؿ٤ش عٞء، ٓخ ٣ـْ حإلٗغخٕ عٞء، أُٝجي ُْٜ عٞء حُؼزحد )كَ

َُْؼَزحِد ) َٕ ُعُٞء ح ْٞ ٍِ كِْشَػ ( ؿخكش( ًِٔش عٞء ػخٓش ًِٝٔش ع٤جش خخفش ٝطُـٔغ ػ٠ِ ع٤جخص أٓخ ًِٔش عٞء ٘ٗرِآ

ح طؼذدص أٗٞحػٚ، ٛزح كٌْ ػخّ. ٌُْٜٝ٘ هخُٞح ك٢ ؿ٤ش حُؼالػ٢ ٣ٌٖٔ ك٢ٜ اعْ حُٔقذس، حُٔقذس ال ٣ُـٔغ اال ار

إٔ ٣ُـٔغ ػ٠ِ ٓئٗغ عخُْ ٓؼَ حُٔؾ٢ ٝحُّ٘ٞ ٛزح ػخّ ٣طِن ػ٠ِ حُو٤َِ ٝحٌُؼ٤ش ارح طؼذدص أٗٞحػٚ مشد 

 طق٤ش مشٝد ٓلظَٔ ٌُٖ حُٔقذس ٝكذٙ ال ٣ُـٔغ ٛزٙ هخػذس.

  

 انُصبٌب انعمهٍخ:

 تصف بالمسرف والكذب على هللا ال ٌوفقه هللا وٌطبع على قلبه نسؤل هللا السالمة والعافٌة من ا. 

 هو الذي ٌجادل فً آٌات هللا بالباطل مع أنها واضحة بغٌر حجة وال  كٌف نعرف المسرف الكذاب ؟

 سلطان . 

 . ًمن ٌرٌد الرد على المجادل ٌجب أن ٌكون لدٌة علم شرعً أو دلٌل شرع 

 هللا وهم المإمنون ٌحبون من ٌحب هللا وٌبغضون من ٌبغض هللا . خواص خلق 

 . الذٌن ٌردون الحق عن الخلق وٌحتقرونهم وٌتجبرون علٌهم بكثرة الظلم ٌطبع هللا على قلوبهم 

   ًمن حولك هذا هو الكبر الخفً.منفسك أنك أحسن  تفقدي نفسك إذا  عملتً طاعة فرأٌت 

  مالم ٌقربه هذا من هللامن ٌتعلم وٌؤخذ الشهادات لم ٌنفعه علمه. 

  . إذا رزقتً علما ومنصبا فعلٌك بالتواضع وشكر هللا قوال وعمال ألنها من توفٌق هللا 

   أكبر مصٌبة ٌكون العبد على سٌئة وٌرى أنه على عمل حسن فالرفقة والشٌطان ٌعٌنون على الشر

 والسٌئات .
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  الدنٌا متاع الغرور والدار الحقٌقٌة هً دار اإلقامة . تذكري أن الحٌاة 

  عمالهم وٌزٌدهم فً ذلكالمإمنٌن ٌجازٌهم على أ من كرم هللا على عباده. 

   ًأكثري من نواٌا الخٌر حتى لو لم تعمل. 

 . أكبر الذنوب وأقبحها القول على هللا بال علم 

  حتك .فً الدعوة إلى هللا حتى لو لم تجدي أثر لنصٌ يستمرا 

   فوضً أمرك إلى هللا فاهلل ٌختار لك الخٌر فإن أحد أراد بك شر فاعملً باألسباب وإن أتاك ما ال تحبٌن

 أنه خٌر لك . ًفؤعلم

  . ًأصبري على طاعة هللا وترك المعاص 

 . استغفري فالذنوب تمنع من الخٌر والبركة 

 علٌها رإٌة هللا مرتٌن فً الٌوم فً  فهً أوقات فاضلة وٌرزق هللا من ٌحافظ سبحً أول النهار وآخره

 الجنة .

 . حصنً نفسك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

 . حافظً على أذكار الصباح والمساء فهً تعٌنك على طاعة هللا وعلى أمورك 

 باهلل من الكبر الذي ٌوجب التكبر على الحق ومن شٌاطٌن األنس والجن ومن شر نفسك ومن  ياستعٌذ

 كل شر . 

  ًخلق السماوات واألرض وانظري إلى نفسك تجدي نفسك صغٌرة وضعٌفة فال تتكبري على تفكري ف

 عباده .
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 (: 2٘( إنى اٌَخ )  ٓ٘مه اٌَخ )  انثبنثانممطع 

 انزفسٍس انمُظُعً نهممطع:

 فٌما المشركٌن نقاش السابقة اآلٌات فً هللا بٌن أن بعد. المإمنٌن نصر على هللا من عهد( 11 – 1ٔ) اآلٌات

 صدورهم فً كبر إال هو إن هإالء كفر وراء الدافع أن حقٌقة وٌقرر ورسله أولٌاءه هللا ٌطمئن بٌنهم

 الوجود ٌملك وال بعدمٌن محاط هو بمن ٌلٌق ال التكبر هذا وأن حقٌقتهم ٌتناسون أو ٌنسون أنهم والحقٌقة

 له دبر مما فرعون آل مإمن هللا وقى أن بعد ولذلك. التكبر عالم فإذن وسببه ووقته الفناء ٌملك ال كما األول

 الدنٌا الحٌاة فً آمنوا والذٌن رسله ٌنصر هللا أن وهً الكرٌم القرآن ٌإكدها طالما حقٌقة ٌقرر المشركون

 .اآلخرة وفً

 المإمنٌن حلٌف النصر أن هللا بٌن السابقة اآلٌات فً. بشركهم المشركٌن تمسك أسباب( 15 – 15) اآلٌات

 أن وجل عز هللا ٌبٌن اآلٌات هذه وفً واالستغفار، والدعوة الجهاد فً والصبر باألسباب األخذ إال علٌهم فما

. التكّبر هو الصورة بهذه للجدل الوحٌد الدافع وإنما سلٌمة عقٌدة وال فكر ٌدفعهم ال المشركٌن من المجادلٌن

 فعالم! اإلنسان خلق من أكبر واألرض السماوات خلق فإن عقولهم خفة المتكبرٌن سفاهة وجل عز ٌبٌن ثم

 !!.التكبر

 للجدل الدافع السابقة اآلٌات فً هللا ذكر. الكونٌة بالسنن رأٌهم لتوثٌق للمإمنٌن توجٌه( 55 – 5ٓ) اآلٌات

 الدعاء وقرن الدعاء إلى المإمنٌن هللا ٌوجه اآلٌات هذه وفً له، أهالا  لٌسو الذي التكبر وأنه المشركٌن عند

ٌّن ثم. حقراء أذالء جهنم فً هللا سٌدخلهم المتكبرون وهإالء العبادة، سماه أو بالعبادة  هللا صفات تعالى ب

 .الكفار من المجادلٌن حجج دحض فً للمإمنٌن حجج كلها وهذه الدقٌق؛ التنظٌم هذا الكون نظم وكٌف

 بٌن السابقة اآلٌات فً. للمإمنٌن قدوة وهو بإٌمانه وسلم علٌه هللا صلى الرسول اعتزاز( 56 – 55) اآلٌات

 هذه فتكون هذا وعلى المشركٌن قبل من المعبودٌن أو الطغاة من أحد ٌدعٌها أن ٌمكن ال التً الكونٌة السنن

 من اإلنسان خالق وهو ومدبره الكون خالق فهو الشركاء ونفً بالعبادة وجل عز هللا إفراد تبٌن اآلٌات

 .غٌره العبادة ٌستحق فال والتكاثر، للتناسل سنة له وجعل التراب

 وكٌف الحقائق هذه وجل عز هللا بٌن أن بعد. اآلخرة فً بمصٌرهم للمشركٌن وعٌد( 77 – 55) اآلٌات

 العقٌم جدلهم فً وبقوا  الواضح للحق ٌذعنوا ولم هإالء ٌإمن ولم أمه رحم فً وتطوره اإلنسان هللا خلق

 ".أعناقهم فً األغالل إذ" للحق نكرانهم إلٌه أدى وما مصٌرهم لهم تبٌن اآلٌات هذه جاءت

 هللا بٌن أن بعد. ولدعوته له باالنتصار ووعده وسلم علٌه هللا صلى الرسول تطمٌن( 6ٔ – 76) اآلٌات

 تقول اآلٌات هذه جاءت ثم. الصبر إال علٌه وما دعوته حلٌف النصر بؤن نبٌه هللا طمؤن المشركٌن مصٌر

 بالرسل ٌإمنوا لم الذٌن الظلمة هللا وأهلك به جئت بما جاءت هللا رسل من كوكبة هً وإنما وحدك لست إنك

 .وللمإمنٌن لرسله وانتصر

 المقطع آٌات آخر ففً. والتارٌخ الواقع من األمثال وضرب الدعوة انتصار على تؤكٌد( 61 – 6ٕ) اآلٌات

 وهذه الدالئل هذه إن وجل عز ٌقول اآلٌات هذه وفً" تنكرون هللا آٌات فؤي آٌاته وٌرٌكم" قوله السابق

100



 

25 
 

 سورة غــــــــــافــــــــــر

 وهو الحق المعبود هو وجل عز هللا أن لتٌقنتم عاقل نظرة حولكم لما نظرتم أنكم فلو الكون فً مثبتة الحقائق

 .الكون فً الوحٌد والفاعل القادر

 

 :انزمٍٍد

بما علمتنا وزدنا علما وهدى حمدهلل والصالة والسالم على رسول هللا ، اللهم علمنا ماٌنفعنا وانفعنا البسم هللا  

 وتقى..

 اللهم ارزقنا أعمال السرائر وارزقنا الحسنات الجارٌة..

قال أبو هرٌرة رضً هللا عنه )كنت ادعوا أمً إلى اإلسالم وهً مشركة ،فدعوتها ٌوما فؤسمعتنً فً 

أبكً ،قلت :ٌا رسول هللا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما أكره ،فؤتٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنا 

،إنً كنت ادعوا أمً إلى اإلسالم فتؤبى علً ،فدعوتها الٌوم فؤسمعتنً فٌك ما أكره فادع هللا أن ٌهدي أم أبً 

هرٌرة فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : )اللهم اهد أم أبً هرٌرة (فخرجت مستبشرا بدعوة النبً صلى 

ا أََبا  هللا علٌه وسلم ،فلما جئت وصرت إلى ٌَ ًَّ َفَقالَْت: َمَكاَنَك  الباب فإذا هو مجافى فسمعت أمً َخْشَف َقَدَم

َرَة. َوَسِمْعُت َخْضَخَضَة اْلَماِء َقاَل:  ٌْ َفاْغَتَسلَْت َولَبَِسْت ِدْرَعَها َوَعِجلَْت َعْن ِخَماِرَها َفَفَتَحِت اْلَباَب ُثمَّ  -ُهَر

َرَة أَْشَهدُ  ٌْ ا أََبا ُهَر ٌَ ا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه  َقالَْت:  دا ُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ِ  -َقالَ  –أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ  -َفَرَجْعُت إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ُتُه َوأََنا أَْبِكً ِمَن اْلَفَرِح  -صلى هللا علٌه وسلم ٌْ ُ  -َقاَل  -َفؤََت ِ أَْبِشْر َقِد اْسَتَجاَب هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ  َدْعَوَتَك قُْلُت 

ِه( ٌْ َ َوأَْثَنى َعلَ َرَة. َفَحِمَد هللاَّ ٌْ  َوَهَدى أُمَّ أَبِى ُهَر

نعم الدنٌا، وأنواع الرزق التً ٌرزقها هللا عباده ،ونعم هللا على عباده بؤنواعها ٌشرع الفرح بها ،ٌفرح بما 

 ٌحمد من األمور واألقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.

 حمود ومنه ما هو مذموم .فالفرح منه ما هو م

فالفرح المحمود ٌكون مقابل نعمة التوفٌق لطاعة من الطاعات أو قربة من القربات أو عند إتمام عبادة من 

العبادات مثل الصوم والحج ومنه فرح الصائم بفطره كما قال صلى هللا علٌه وسلم: )للصائم فرحتان 

 بصومه(ربه فرح  ًهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقٌفرح

 كما ٌفرح المإمنون بإسالم عبد أو بتوبة عاص ،كما فرح الصحابة بإسالم الفاروق عمر رضً هللا عنه.

ففً الجملة األعمال الصالحة ٌفرح بها بقول هللا تعالى: )قل بفضل هللا وبرحمته فبذلك فلٌفرحوا هو خٌر مما 

 ٌجمعون(

 ٌة من مؤكل ومشرب...ٌدخل فً الفرح المباح الفرح بحصول المباحات الدنٌو

أما الفرح المذموم كالفرح بزخرف الدنٌا ومتاعها الزائل ،أو الفرح بالعلو فً األرض بغٌر الحق والفرح 

بالمغصوب والفرح بالمؤخوذ بغٌر الحق ،كما قال تعالى: )وفرحوا بالحٌاة الدنٌا وما الحٌاة الدنٌا فً اآلخرة 

ب الفرحٌن (وقال تعالى : )ذلكم بما كنتم تفرحون فً األرض بغٌر إال متاع(وقوله: )ال تفرح إن هللا ال ٌح

 الحق وبما كنتم تمرحون(

ٌفرحون بالباطل الذي أنتم علٌه وبالعلوم التً خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد هللا بغٌا وعدوانا 

 وظلما وعصٌانا .
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 هذا من الفرح المذموم الموجب للعقاب.

 ارس هذه اآلٌة فً تدارسنا.الٌوم بإذن هللا سنتد
 

  

 فُائد َأسئهخ ردثسٌخ:

  *ماذا طلب أصحاب النار؟ وماذا رد علٌهم خزنة جنهم ؟

ا مِ  ْوما ٌَ ا  ٌَُخفِّْف َعنَّ ُكْم  َم اْدُعوا َربَّ اِر ( من المستكبرٌن والضعفاء ) لَِخَزَنِة َجَهنَّ َن اْلَعَذاِب ( ) َوَقاَل الَِّذٌَن ِفً النَّ

 الراحة. لعله تحصل بعض

 ٌِّ ا: أََو لَْم َتُك َتؤْتٌُِكْم ُرُسلُُكْم ِباْلَب َناِت فـ َقالُوا لهم موبخٌن ومبٌنٌن أن شفاعتهم ال تنفعهم، ودعاءهم ال ٌفٌدهم شٌئا

 التً تبٌنتم بها الحق والصراط المستقٌم، وما ٌقرب من هللا وما ٌبعد منه؟

َناِت َقالُوا َبلَى َقالُوا َفاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكافِِرٌَن إاِل ِفً َضالٍل ) َقالُوا أََو لَْم َتُك َتؤْتٌُِكْم ُرُسلُُكْم  ٌِّ  ( . 1ِٓباْلَب

) َقالُوا َبلَى ( قد جاءونا بالبٌنات، وقامت علٌنا حجة هللا البالغة فظلمنا وعاندنا الحق بعد ما تبٌن. ) َقالُوا ( 

م والشفاعة: ) َفاْدُعوا ( أنتم ولكن هذا الدعاء هل ٌغنً شٌئا أم أي: الخزنة ألهل النار، متبرئٌن من الدعاء له

 ال؟

قال تعالى: ) َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفِرٌَن إاِل ِفً َضالٍل ( أي: باطل الغ، ألن الكفر محبط لجمٌع األعمال صاّد 

 إلجابة الدعاء.

  

  *كٌف ٌنصر هللا رسله ؟

ا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذٌَن  ا ( أي: بالحجة والبرهان والنصر، فً اآلخرة بالحكم لهم ) إِنَّ ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ آَمُنوا ِفً اْلَح

 وألتباعهم بالثواب، ولمن حاربهم بشدة العقاب.

 

  *ماذا أعطى هللا موسى علٌه السالم ؟

َبِنً إِْسَرائٌَِل ذكر أنه أعطى موسى ) اْلُهَدى ( أي: اآلٌات، والعلم الذي ٌهتدي به المهتدون. ) َوأَْوَرْثَنا 

ا بٌنهم، من قرن إلى آخر، وهو التوراة.  اْلِكَتاَب ( أي: جعلناه متوارثا

 

  *على ماذا ٌشتمل كتاب موسى علٌه السالم ؟

مشتمل على الهدى الذي هو: العلم باألحكام الشرعٌة وغٌرها، وعلى التذكر للخٌر بالترغٌب فٌه، وعن الشر 

 د، وإنما هو ) ألولًِ األْلَباِب (.بالترهٌب عنه، ولٌس ذلك لكل أح

 

  *بماذا أمر هللا رسوله ؟ ولماذا أمره باالستغفار خصوصاا ؟

ِ َحقٌّ ( أي: لٌس  ) َفاْصبِْر ( ٌا أٌها الرسول كما صبر من قبلك من أولً العزم المرسلٌن. ) إِنَّ َوْعَد هللاَّ

ا فٌه، أو فٌه رٌب أو كذب، حتى ٌعسر علٌك الصبر، وإ نما هو الحق المحض، والهدى الصرف، مشكوكا

 الذي ٌصبر علٌه الصابرون، وٌجتهد فً التمسك به أهل البصائر.

ِ َحقٌّ ( من األسباب التً تحث على الصبر على طاعة هللا وعن ما ٌكره هللا.  فقوله: ) إِنَّ َوْعَد هللاَّ
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ره بالصبر الذي فٌه ٌحصل المحبوب، ) َواْسَتْغفِْر لَِذْنِبَك ( المانع لك من تحصٌل فوزك وسعادتك، فؤم

 وباالستغفار الذي فٌه دفع المحذور، وبالتسبٌح بحمد هللا تعالى.

ًِّ َواإلْبَكاِر ( ؟  *لماذا خص هللا تعالى هذا الوقتٌن   ) بِاْلَعِش

 النهماأفضل األوقات، وفٌهما من األوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فٌهما، ألن فً ذلك عوناا على

 جمٌع األمور.

 

  *الجدل بالباطل ماذا ٌدل علٌه ؟

أن من جادل فً آٌاته لٌبطلها بالباطل، بغٌر بٌنة من أمره وال حجة، إن هذا صادر من كبر فً صدورهم 

  على الحق وعلى من جاء به، ٌرٌدون االستعالء علٌه بما معهم من الباطل، فهذا قصدهم ومرادهم.

 

  رٌد ؟*هل ٌتم للمجادل بالباطل ماٌ

ال ٌتم لهم ولٌسوا ببالغٌه، فهذا نص صرٌح، وبشارة، بؤن كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر 

 علٌه فهو فً نهاٌته ذلٌل.

 

  *من ماذا ٌستعاذ ؟

ِ ( ولم ٌذكر ما ٌستعٌذ، إرادة للعموم. أي: استعذ باهلل من الكبر الذي  )َفاْسَتِعْذ ( أي: اعتصم والجؤ ) ِباهللَّ

 ب التكبر على الحق، واستعذ باهلل من شٌاطٌن اإلنس والجن، واستعذ باهلل من جمٌع الشرور.ٌوج

عْ  ٌَ اِس َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال  َماَواِت َواألَْرِض أَْكَبُر ِمْن َخْلِق النَّ لَُموَن ) *ماذا تدل علٌه هذه اآلٌات )لََخْلُق السَّ

  ؟ ؟17

 

أعظم وأكبر، من  -على عظمهما وسعتهما -ل، أن خلق السماوات واألرض ٌخبر تعالى بما تقرر فً العقو

خلق الناس، فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات واألرض من أصغر ما ٌكون فالذي خلق األجرام العظٌمة 

ث، وأتقنها، قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد األدلة العقلٌة الدالة على البع

داللة قاطعة، بمجرد نظر العاقل إلٌها، ٌستدل بها استدالال ال ٌقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل 

 من البعث.

ْعلَُموَن ( ولذلك ال ٌعتبرون  ٌَ ولٌس كل أحد ٌجعل فكره لذلك، وٌقبل بتدبره، ولهذا قال: ) َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال 

 ى بال.بذلك، وال ٌجعلونه منهم عل

 

  *ما األمور التً توجب التصدٌق بالساعة ؟

َب ِفٌَها ( قد أخبرت بها الرسل الذٌن هم أصدق الخلق ونطقت بها الكتب السماوٌة،    ٌْ ٌة ال َر ٌَ اَعَة آلتِ ) إِنَّ السَّ

أَْكَثَر التً جمٌع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت علٌها الشواهد المرئٌة، واآلٌات األفقٌة. ) َولَِكنَّ 

ٌُْإِمُنوَن ( مع هذه األمور، التً توجب كمال التصدٌق، واإلذعان.  النَّاِس ال 
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  *ما أنواع الدعاء؟

  دعاء العبادة، ودعاء المسؤلة. 

 

  *ما جزاء التكبر عن عبادة هللا ؟

ْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرٌَن (  ٌَ ْسَتْكبُِروَن َعْن ِعَباَدِتً َس ٌَ أي: ذلٌلٌن حقٌرٌن، ٌجتمع علٌهم العذاب )إِنَّ الَِّذٌَن 

 واإلهانة، جزاء على استكبارهم.

 

  *مافائدة تدبر آٌات هللا ؟

 فٌنتج من ذلك، أنه تعالى 

ا، وٌنتج من  ا، كما لم ٌستحق من الربوبٌة شٌئا المؤلوه المعبود وحده، الذي ال ٌستحق أحد من العبودٌة شٌئا

 تعالى ومحبته وخوفه ورجائه.ذلك، امتالء القلوب بمعرفة هللا 

 

 *ما األمران الذي خلق هللا اإلنسان من أجلهما؟

هما اللذان خلق هللا الخلق ألجلهما، وهما الغاٌة المقصودة منه  -وهما معرفته وعبادته -وهذان األمران  

ن هما تعالى لعباده، وهما الموصالن إلى كل خٌر وفالح وصالح، وسعادة دنٌوٌة وأخروٌة، وهما اللذا

أشرف عطاٌا الكرٌم لعباده، وهما أشرف اللذات على اإلطالق، وهما اللذان إن فاتا، فات كل خٌر، وحضر 

 كل شر.

 

  *ما فائدة اللٌل والنهار ؟

ا، ) لَِتْسُكُنوا ِفٌِه ( من حركا َل ( أي: ألجلكم جعل هللا اللٌل مظلما ٌْ ُ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّ تكم، فقوله تعالى: ) هللاَّ

التً لو استمرت لضرت، فتؤوون إلى فرشكم، وٌلقً هللا علٌكم النوم الذي ٌسترٌح به القلب والبدن، وهو من 

ا، كل حبٌب إلى حبٌبه، وٌجتمع الفكر، وتقل الشواغل.  ضرورٌات اآلدمً ال ٌعٌش بدونه، وٌسكن أٌضا

ا بالشمس المستمرة ا ( منٌرا َهاَر ُمْبِصرا فً الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم  ) و ( جعل تعالى ) النَّ

الدٌنٌة والدنٌوٌة، هذا لذكره وقراءته، وهذا لصالته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبٌعه وشرائه، وهذا 

ا، وهذا لفالحته، وهذا لتصلٌح حٌواناته. ا وبحرا  لبنائه أو حدادته، أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره برا

 

َ لَُذو َفْضٍل ( ؟  فضل نكره فً قوله*ما داللة كون   ) إِنَّ هللاَّ

اِس ( حٌث أنعم علٌهم بهذه النعم وغٌرها، وصرف عنهم النقم،  أي: عظٌم، كما ٌدل علٌه التنكٌر ) َعلَى النَّ

 وهذا ٌوجب علٌهم، تمام شكره وذكره.

 

  سبب عدم شكرهم هلل ؟ *ما

ْشُكُروَن ( بسبب جهلهم وظلمهم. َوَقلٌٌِل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر .   ٌَ  ) َولَِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس ال 
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  *كٌف ٌكون شكر هللا ؟

  فً طاعة موالهم ورضاه. بإقرارهم بنعمة ربهم، وخضوعهم هلّل، وبمحبتهم وصرفهم 

 

 

  *ما داللة توحٌد الربوبٌة واأللوهٌه ؟

ُكْم ( أي: المنفرد باإللهٌة، والمنفرد بالربوبٌة، ألن انفراده بهذه النعم، من ) َذلُِكُم  ُ َربُّ ( الذي فعل ما فعل ) هللاَّ

ربوبٌته، وإٌجابها للشكر، من ألوهٌته، ) ال إِلََه إاِل ُهَو ( تقرٌر أنه المستحق للعبادة وحده، ال شرٌك له، ) 

ٍء ( تقرٌر لربوبٌته. ًْ  َخالُِق ُكلِّ َش

م صرح باألمر بعبادته فقال: ) َفؤَنَّى ُتْإَفُكوَن ( أي: كٌف تصرفون عن عبادته، وحده ال شرٌك له، بعد ما ث

 أبان لكم الدلٌل، وأنار لكم السبٌل.

 

ا ( ما ذا ٌحتمل  ئا ٌْ  ؟  إنكارهم* )َبْل لَْم َنُكْن َنْدُعو ِمْن َقْبُل َش

أن مرادهم بذلك،  -وهو األظهر -هم وٌفٌدهم، وٌحتمل ٌحتمل أن مرادهم بذلك، اإلنكار، وظنوا أنه ٌنفع

اإلقرار على بطالن إلهٌة ما كانوا ٌعبدون، وأنه لٌس هلّل شرٌك فً الحقٌقة، وإنما هم ضالون مخطئون، 

ُ اْلَكاِفِرٌَن ( أي: كذلك الضالل الذي ك ٌُِضلُّ هللاَّ انوا بعبادة معدوم اإللهٌة، وٌدل على هذا قوله تعالى: ) َكَذلَِك 

علٌه فً الدنٌا، الضالل الواضح لكل أحد، حتى إنهم بؤنفسهم، ٌقرون ببطالنه ٌوم القٌامة، وٌتبٌن لهم معنى 

نَّ وٌدل علٌه قوله ت بُِعوَن إاِل الظَّ تَّ ٌَ ِ ُشَرَكاَء إِْن  ْدُعوَن ِمْن ُدوِن هللاَّ ٌَ بُِع الَِّذٌَن  تَّ ٌَ ْوَم قوله تعالى: َوَما  ٌَ عالى: َو

اَمةِ  ٌَ اَمةِ  اْلِق ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ ْسَتِجٌُب لَُه إِلَى  ٌَ ِ َمْن ال  ْدُعو ِمْن ُدوِن هللاَّ ٌَ ْن  ْكفُُروَن ِبِشْرِكُكْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ  اآلٌات. ٌَ

 

ِر اْلَحقِّ َوِبَما  *ما نوع فرح الكفار فً قوله)َذلُِكْم  ٌْ  ِبَما ُكْنُتْم َتْفَرُحوَن فًِ األْرِض بَِغ

 ؟وَن ( ُكْنُتْم َتْمَرحُ 

ٌاا  أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم علٌه، وبالعلوم التً خالفتم بها علوم الرسل وتمرحون على عباد هللا، بغ

َناِت َفِرُحوا ِبَما  ٌِّ ا َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم ِباْلَب ا، كما قال تعالى فً آخر هذه السورة: َفلَمَّ ا، وعصٌانا ا، وظلما وعدوانا

 مِ ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعلْ 

ٌُِحبُّ اْلَفِرِحٌنَ  َ ال   وكما قال قوم قارون له: ال َتْفَرْح إِنَّ هللاَّ

ِ َوِبَرْحَمِتِه  وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخالف الفرح الممدوح الذي قال هللا فٌه: قُْل ِبَفْضِل هللاَّ

ْفَرُحوا وهو الفرح بالعلم النافع، والعمل الصالح. ٌَ  َفِبَذلَِك َفْل

 

  هً منافع األنعام ؟ *ما

 ٌمتن تعالى على عباده، بما جعل لهم من األنعام، التً بها، جملة من اإلنعام:

 منها: منافع الركوب علٌها، والحمل.

 ومنها: منافع األكل من لحومها، والشرب من ألبانها.

 إلى غٌر ذلك من المنافع.ومنها: منافع الدفء، واتخاذ اآلالت واألمتعة، من أصوافها، وأوبارها وأشعارها، 
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َها َحاَجةا ِفً ُصُدوِرُكْم ( من الوصول إلى األوطان البعٌدة، وحصول السرور بها، والفرح عند  ٌْ ) َولَِتْبلُُغوا َعلَ

َها َوَعلَى اْلفُْلِك ُتْحَملُوَن ( أي: على الرواحل البرٌة، والفلك البحرٌة، ٌحملكم هللا الذي سخرها،  ٌْ أهلها. ) َوَعلَ

 ٌؤ لها ما هٌؤ، من األسباب، التً ال تتم إال بها.وه

 

 

ا َرأَْوا َبؤَْسَنا *ما ا ِبِه ُمْشِرِكٌَن ( ؟وهل نفعهم ؟ نوع اإلٌمان هنا ) َفلَمَّ ِ َوْحَدهُ َوَكَفْرَنا ِبَما ُكنَّ ا ِباهللَّ   َقالُوا آَمنَّ

 

ا َرأَْوا َبؤَْسَنا ( أي: عذابنا، أقروا حٌث ال ٌنفعهم ا ا بِِه )َفلَمَّ ِ َوْحَدهُ َوَكَفْرَنا بَِما ُكنَّ ا بِاهللَّ إلقرار ) َقالُوا آَمنَّ

 ُمْشِرِكٌَن ( من األصنام واألوثان، وتبرأنا من كل ما خالف الرسل، من علم أو عمل.

 ِ ا َرأَْوا َبؤَْسَنا ( أي: فً تلك الحال، وهذه ) ُسنََّت هللاَّ ْنَفُعُهْم إٌَِماُنُهْم لَمَّ ٌَ ُك  ٌَ  ( وعادته ) الَّتًِ َقْد َخلَْت ِفً ) َفلَْم 

ا لهم من  ٌا ِعَباِدِه ( أن المكذبٌن حٌن ٌنزل بهم بؤس هللا وعقابه إذا آمنوا، كان إٌمانهم غٌر صحٌح، وال منج

العذاب، وذلك ألنه إٌمان ضرورة، قد اضطروا إلٌه، وإٌمان مشاهدة، وإنما اإلٌمان النافع الذي ٌنجً 

ا بالغٌب، وذلك قبل وجود قرائن العذاب.صاحبه، هو اإلٌمان ا  الختٌاري، الذي ٌكون إٌمانا

 

 

 نمسبد ثٍبوٍخ:

 (:٘٘آ٣ش )

 *مب انفسق ثٍه )ثكسح َعشٍبً( وكسح َ)ثبنعشً َاإلثكبز (معسفخ؟)د.فبظم انسبمسائى(

ك٢ ٓش٣ْ هخٍ )رٌشس ٝػؾ٤خ ( ٝك٢ آٍ ػٔشحٕ هخٍ )ٝعزق رخُؼؾ٢ ٝحإلرٌخس( ٓؼشكش، ٝحُٔؼشكش ؿخُزخ  طل٤ذ حُذٝحّ 

 ٍّ ٤ُٝظ كوو ك٢ طِي حأل٣خّ أٓخ رٌشس ٝػؾ٤خ  ك٢ٜ ك٢ طِي حأل٣خّ ٣ؼ٢٘ ُٔخ طوٍٞ خشؿض فزخكخ  ٣ؼ٢٘ فزخف ٣ٞ

ٍّ رؼ٤٘ ٚ أٓخ ُٔخ طوٍٞ عؤخشؽ ك٢ حُقزخف ٣ؼ٢٘ أ١ّ رؼ٤٘ٚ، ُٔخ طوٍٞ عؤخشؽ فزخكخ  ال رذ إٔ طؤط٢ فزخف ٣ٞ

خِس ) فزخف ُٝزُي ُٔخ هخٍ طؼخ٠ُ ُِشعٍٞ  ٌَ ْر حإْلِ َٝ َُْؼِؾ٢ِّ  ِذ َسرَِّي رِخ ْٔ َعزِّْق رَِل َٝ ( ؿخكش( ٤ُظ ٛ٘خى أ٣خّ ٘٘)

َؼُٚ ٣ُغَ  َٓ  ٍَ زَخ ـِ ُْ ْشَٗخ ح َُْؼِؾ٢ِّ ٓلذدس ؿخء رٜخ رخُٔؼشكش )رخُؼؾ٢ ٝحإلرٌخس(. ٓغ ع٤ذٗخ دحٝٝد هخٍ )اَِّٗخ َعخَّ َٖ رِخ زِّْل

ْؽَشحِم ) حإْلِ ْْ اَل 1َٔٝ ُٛ َٝ َخِس  حَُّٜ٘ َٝ  َِ َٕ َُُٚ رِخ٤َُِّْ َٖ ِػَ٘ذ َسرَِّي ٣َُغزُِّلٞ زَُشٝح كَخَُِّز٣ ٌْ ِٕ حْعظَ ِ  ( ؿ( ٤ُظ ٛ٘خى ٣ّٞ ٓلذد، )كَب

( َٕ ٞ ُٓ  ( كقِض( ٤ُظ ٛ٘خى ٝهض ٓلذد ر٤٘ٔخ رٌشس ٝػؾ٤ش طؤط٢ ك٢ ٝهض ٓلذد. ٣ٖ1َْغؤَ

 (:ٙ٘آ٣ش )

(؟ )د.فبظم ٕٓٓ( َ)انسمٍع انعهٍم(األعساف)ٙ٘ب انفسق ثٍه )انسمٍع انجصٍس(فى سُزح غبفس)* م

 انسبمسائى(

 َٞ ُٛ ُ ِ اَِّٗٚ ُْزَِق٤شُ هخٍ طؼخ٠ُ )كَخْعظَِؼْز رِخهللَّ ٤ُغ ح ِٔ ِٕ َْٗضٌؽ( ٙ٘) حُغَّ ٤ْطَخ َٖ حُؾَّ ِٓ خ ٣ََ٘ضَؿََّ٘ي  َّٓ اِ َٝ ( ؿخكش( ُٔخرح؟ ُٔخ هخٍ )

رًش حُؾ٤طخٕ حُز١ ال ٣ُشٟ ٝال طُشٟ ٝعخٝعٚ ٝاٗٔخ طُؼِْ هخٍ )حُغ٤ٔغ حُؼ٤ِْ( ٌُٖ ُٔخ ك٠ عٞسس حألػشحف ُٔخ 
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خ ُْٛ  َّٓ ًِْزٌش  ْْ ااِلَّ  ِٛ ْْ إِ ك٢ِ ُفُذِٝس ٍٕ أَطَخُٛ ِْطَخ ٤ِْش ُع ـَ ِ رِ َٕ ك٢ِ آ٣َخِص هللاَّ خِدُُٞ ـَ ُ٣ َٖ َّٕ حَُِّز٣ ُ هخٍ )اِ ِ اَِّٗٚ ِٚ كَخْعظَِؼْز رِخهللَّ ٤ ـِ رِزَخُِ

َٞ حُ ُْزَِق٤ُش )ُٛ ٤ُغ ح ِٔ  ( ؿخكش( ٛئالء ٣ُزقش رؼنْٜ رؼنخ . ٙ٘غَّ

 (:ٙٙآ٣ش )

 *مب انفسق مه انىبحٍخ انجٍبوٍخ ثٍه )جبءٌم انجٍّىبد( َ)جبءرٍم انجٍّىبد( فً انمسآن انكسٌم؟

 *د.كخمَ حُغخٓشحث٠ :

ٛ٘خى كٌْ ٗل١ٞ ٓلخدٙ أٗٚ ٣ـٞص إٔ ٣ؤط٢ حُلؼَ ٓزًشح  ٝحُلخػَ ٓئٗؼخ . ًِٝٔش حُز٤ّ٘خص ٤ُغض ٓئٗغ كو٤و٢ ُزح 

٣ـٞص طز٤ًشٛخ ٝطؤ٤ٗؼٜخ. ٝحُغئحٍ ٤ُظ ػٖ ؿٞحص طز٤ًش ٝطؤ٤ٗغ حُز٤ّ٘خص ألٕ ٛزح ؿخثض ًٔخ هِ٘خ ٌُٖ حُغئحٍ 

غ حُؼِْ أٗٚ حعظؼِٔض ك٢ ؿ٤ش ٌٓخٕ رخُٔئٗغ ُٔخرح ؿخء رخالعظؼٔخٍ كؼَ حُٔزًش )ؿخءْٛ حُز٤ّ٘خص( ُٓٔخرح؟ 

 )ؿخءطْٜ حُز٤ّ٘خص(؟ 

ٍّ ػ٠ِ حُ٘زٞءحص كؤ٣٘ٔخ ٝهؼض رٜزح حُٔؼ٠٘  ؿخءطْٜ حُز٤ّ٘خص رخُظؤ٤ٗغ: ٣ئّٗغ حُلؼَ ٓغ حُز٤ّ٘خص ارح ًخٗض ح٣٥خص طذ

خ  َٓ ٖ رَْؼِذ  ِّٓ  ْْ ِْظُ َخصُ َؿخ٣ؤط٢ حُلؼَ ٓئٗؼخ  ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس حُزوشس )كَبِٕ َصَُ ُْز٤َِّ٘ ُْ ح ٌُ َّٕ هللّاَ  ءْط ْٞح أَ ُٔ كَخْػَِ

{ ٌْ ٤ٌِ خِء كَوَْذ َعؤَُُْٞح 9َٕٓػِض٣ٌض َك َٔ َٖ حُغَّ ِّٓ ًِظَخرخ    ْْ ِٜ ٍَ َػ٤َِْ ٌِظَخِد إَٔ طَُ٘ضِّ ُْ َُ ح ْٛ {( ، ٝهُٞٚ ك٢ عٞسس حُ٘غخء )٣َْغؤََُُي أَ

َْٜشس  كَ  ٖ َرَُِي كَوَخُُْٞح أَِسَٗخ هللّاِ َؿ ِٓ زََش  ًْ َٞع٠ أَ خ ُٓ َٓ ٖ رَْؼِذ  ِٓ  ََ ـْ ُِْؼ َّْ حطََّخُزْٝح ح ْْ ػُ ِٜ ِٔ ِْ خِػوَشُ رِظُ ُْ حُقَّ ُْ ؤََخَزْطُٜ َؿخءْطُٜ

َخصُ  ُْز٤َِّ٘ ز٤ِ٘خ  } ح ُّٓ ِْطَخٗخ   َٞع٠ ُع ُٓ آط٤ََْ٘خ  َٝ َٗخ َػٖ َرَُِي  ْٞ  {(.ٖ٘ٔكََؼلَ

ًِٔش حُز٤ّ٘خص رٜزح حُٔؼ٠٘ كخُز٤ّ٘خص ٛ٘خ طؤط٢ رٔؼ٠٘ حألٓش ٝح٢ُٜ٘ ٝك٤ؼٔخ ٝسدص  أٓخ ؿخءْٛ حُز٤ّ٘خص رخُظز٤ًش:

 ِٕ ٖ ُدٝ ِٓ  َٕ َٖ طَْذُػٞ ْٕ أَْػزَُذ حَُِّز٣ ٤ُِٜض أَ َْ ا٢ِِّٗ ُٗ ًّش حُلؼَ ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس ؿخكش )هُ ٖٓ حألٓش ٝح٢ُٜ٘ ٣ُز

خ  َّٔ َُ ِ َخُص هللاَّ ُْز٤َِّ٘ َٖ }َؿخء٢َِٗ ح ٤ ِٔ َُْؼخَُ َْ َُِشدِّ ح ْٕ أُْعِِ ْشُص أَ ِٓ
أُ َٝ ر٢ِّ  ٖ سَّ ِٓٙٙ.)} 

 

 (:1ٙآ٣ش )

ٍْئًب أَْن ٌَمَُُل نًَُ ُكْه فٍََُكُن ) ٌُِمٍُذ فَإَِذا لََعى أَْمًسا فَإِوََّمب 2ٕ*)إِوََّمب أَْمُسيُ إَِذا أََزاَد َش ََ َُ انَِّري ٌُْحًٍِ  ٌُ ( ٌس( )

 (( غبفس( مب انهمسخ انجٍبوٍخ فً االخزالف ثٍه اٌَزٍه؟)د.فبظم انسبمسائى2ٌَٙمُُُل نًَُ ُكه فٍََُكُُن )

ُشُٙ اَِرح أََسحَد َؽ٤ْج خ  ْٓ خ أَ َٔ ٍَ َُُٚ هشحءس ح٣٥ش طٞمق حُٔغؤُش، ح٣٥ش ك٢ ٣ظ )اَِّٗ ْٕ ٣َوُٞ ٌُٕٞ ) أَ ْٖ ك٤ََ ًُ1ٕ َٞ (( ك٢ ؿخكش )ُٛ

ح  ش  ْٓ ٤ُض كَبَِرح هََن٠ أَ ِٔ ُ٣ َٝ ٍُ َُُٚ حَُِّز١ ٣ُْل٢ِ٤  خ ٣َوُٞ َٔ ُٕ ) كَبَِّٗ ٞ ٌُ ْٕ 1ًُٖٙ ك٤ََ ((. )اٗٔخ أٓشٙ( أٓشٙ ٓزظذأ خزشٙ حُٔقذس )أَ

ٍَ َُُٚ( )اَِرح أََسحَد َؽ٤ْج خ( ٛزٙ ؿِٔش حػظشحم٤ش ؽشه٤ش كزف ؿٞحد حُؾشه الًظ٘خف ٓخ ٣ذٍ ػ٤ِٚ، )اَِرح أََسحَد  ٣َوُٞ

ُشُٙ اَِرح َؽ٤ْج خ( ٛزٙ ؿِٔش حػظشحم٤ش رًش ك٤ٜخ كؼَ حُؾشه ٝكزف حُـٞحد ٝؿٞرخ  ألٗٚ حًظ٘لٚ ٓخ  ْٓ خ أَ َٔ ٣ذٍ ػ٤ِٚ )اَِّٗ

( ٌُٕٞ ْٖ ك٤ََ ًُ  َُُٚ ٍَ ْٕ ٣َوُٞ ( ٣ظ( ارٕ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣وخٍ ؿ٤ش رُي، حُـِٔش ٓزظذأ ٝخزش ٤ًق ٣وُٜٞخ؟!. 1ٕأََسحَد َؽ٤ْج خ أَ

ٍُ َُُٚ( ٛزح ؿٞحد حُؾشه ٓوظشٗش رخُلخء  خ ٣َوُٞ َٔ ٤ُض( ٛزٙ ؽشه٤ش ػخد٣ش )كَبَِّٗ ِٔ ُ٣ َٝ َٞ حَُِّز١ ٣ُْل٢ِ٤  ٝؿٞرخ . ارٕ ال )ُٛ

عز٤َ ا٠ُ ؿ٤ش رُي ٖٓ ك٤غ حُِـش ال رذ إٔ ٣وٍٞ رُي ٓزظذأ ٝخزش، أدُش ؽشه ٝكؼِٜخ ٝؿٞحد ؽشه، ٛزح 

 حُظؼز٤ش حُطز٤ؼ٢ ٝال ٣قق إٔ ٗنغ اكذحٛٔخ ٌٓخٕ حألخشٟ. 
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 (:71آ٣ش )

 *مب انفسق ثٍه أرى َجبء فى انمسآن انكسٌم؟ )د.فبظم انسبمسائى(

ُٔخ ٛٞ أ٣غش ٖٓ ؿخء، ٣ؼ٢٘ حُٔـ٢ء ك٤ٚ فؼٞرش رخُ٘غزش ألط٠ ُٝزُي ٣ٌخد ٣ٌٕٞ ٛزح حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٣غظؼَٔ أط٠ 

َٜخ  َٓ ْٞ ِٚ هَ هخرغ ػخّ ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ُٝزُي ُْ ٣ؤص كؼَ ؿخء رخُٔنخسع ٝال كؼَ حألٓش ٝال اعْ حُلخػَ. )كَؤَطَْض رِ

ُْ َُوَْذ ِؿْجِض َؽ٤ْج خ كَِش٣ّ خ ) ْش٣َ َٓ ُُِٚ هَخُُٞح ٣َخ  ِٔ ٣ْ( حُلَٔ عَٜ ٌُٖ ٓخ ؿخءص رٚ أٓش ػظ٤ْ . هخٍ )كَبَِرح َؿخءِص ( ٓش7ٕطَْل

شُ ) خخَّ ْزَشٟ )ٖٖحُقَّ ٌُ ُْ شُ ح َّٓ خِؽ٤َِش ٖٗ( ػزظ( ؽذ٣ذس، )كَبَِرح َؿخءِص حُطَّخ ـَ ُْ َْ أَطَخَى َكِذ٣ُغ ح ( حُ٘خصػخص( ؽذ٣ذس، )َٛ

ص ٝحُطخٓش ؿخءص. )اَِرح َؿخء ( حُـخؽ٤ش( ُْ ٣وَ أطظي حُـخؽ٤ش ٝاٗٔخ كذ٣غ حُـخؽ٤ش ٌُٖ ٛ٘خى حُقخخش ؿخءٔ)

ُْلَْظُق ) ح َٝ  ِ  ( حُ٘قش( ٛزح أٓش ػظ٤ْ ٛزح ٗقش ال ٣ؤط٢ رغُٜٞش ٝاٗٔخ كشٝد ٝٓؼخسى، َْٔٗقُش هللاَّ

ٌُىَبنَِك اْنُمْجِطهُ  َخِسَس  ََ ًَ ثِبْنَحكِّ  ِ لُِع َُن *مب دالنخ اخزالف انفبصهخ انمسآوٍخ ثٍه لُنً رعبنى )فَإَِذا َجبء أَْمُس ّللاَّ

َخسِ  (82) ََ ِ انَّزًِ لَْد َخهَْذ فًِ ِعجَبِدِي  ا ثَأَْسىَب ُسىََّذ ّللاَّ َْ ب َزأَ ٍُْم نَمَّ َس ٌُىَبنَِك اْنَكبفُِسََن غبفس( )فَهَْم ٌَُك ٌَىفَعٍُُْم إٌَِمبوُ

 ( غبفس(؟ )د.فبظم انسبمسائى(2٘)

٤ٖ حُٔزطِٕٞ ٝحٌُخكشٕٝ ٓغ هخٍ حُٔزطِٕٞ ك٢ ؿخكش ٝك٢ ؿخكش ٗلغٜخ هخٍ حٌُخكشٕٝ ك٢ آ٣ش أخشٟ ارٕ حُلشم ر

( ٝٗو٤ل حُلن حُزخهَ  َُْلنِّ ِ هُِن٢َ رِخ ُش هللاَّ ْٓ إٔ ح٣٥خص ٗلغٜخ. ح٣٥ش حأل٠ُٝ ٝسدص ك٢ ع٤خم حُلن )كَبَِرح َؿخء أَ

 ِ ح رَؤَْعَ٘خ ُعََّ٘ض هللاَّ ْٝ خ َسأَ َّٔ َُ ْْ خُُٜٗ َٔ ْْ ا٣ِ ْْ ٣َُي ٣َ٘لَُؼُٜ  حَُّظ٢ِ هَْذ َخَِْض ك٢ِ كوخٍ حُٔزطِٕٞ. أٓخ حُؼخ٤ٗش كل٢ ع٤خم حإل٣ٔخٕ )كََِ

( َٕ خكُِشٝ ٌَ ُْ َخِغَش َُٛ٘خَُِي ح َٝ  ِٙ (( ٛزح ٓ٘طن، ٓغ حُلن رًش حُٔزطِٕٞ ٝٓغ حإل٣ٔخٕ هخٍ حٌُخكشٕٝ. ال ٣ـٞص 1ِ٘ػزَخِد

 ك٢ حُزالؿش إٔ ٗنغ ٝحكذس ٌٓخٕ حألخشٟ.

 

 

 انُصبٌب انعمهٍخ:

 . سخر هللا لك المخلوقات فاشكرٌه على هذه النعم 

 أن ٌمأل قلبك بمعرفته ومحبته وأن ٌجعل حركاتك الظاهرة والباطنة خالصة لوجهه . اسؤلً هللا 

  من فوائد تدبر آٌات هللا الكونٌة معرفة هللا ومحبته ثم إخالص العبادة له التً من أجلها خلق اإلنسان

 .وهً الموصلة لكل خٌر ومصلحة وٌترتب علٌها السعادة الدنٌوٌة واألخروٌة وهً من أشرف النعم 

 مً بعد العشاء مباشرة تؤخذي كفاٌتك من النوم .نا 

  قٌام اللٌل وصالة الفجر وأعمال النهار .طبقً سنن النوم تعٌنك على 

 . النوم نعمة ال ٌعرفها إلى من فقدها فاشكرٌه علٌها 

 . إذا تدبرت نعم هللا فحقا ستشكرٌنه باللسان وتستخدمٌه فً طاعته 

  .عدم الشكر بسبب الجهل 

 . الشعور واإلحساس باأللم نعمه من هللا مثل التحكم فً البول والحاجة له 

 ٌرها نعم منسٌه .حاسة الشم وغ 
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 . تؤلٌف القلوب والربط علٌها نعم من هللا 

 . شكر هللا على األوالد  ال تقل ولد أو بنت قل الحمد هلل أنه أحسن خلقه ولم ٌكن معاق 

 . من رحمة هللا أن حرم علٌنا ما فٌه ضرر فً البدن والدٌن وٌسر لنا الطٌبات وأسبابها 

 رب العالمٌن ، وأما المخلوقٌن نقول بارك هللا لكم . تبارك ال تقال إال هلل وحدة تبارك هللا 

 . احذري الشرك األصغر ٌدخل فً أعمالك فتحبط 

  . استسلمً هلل رب العالمٌن فهو دلٌل على إخالصك 

 . ال تخرج العبادات القلبٌة إلى من العبد الصادق المحب هلل وهو أعظم مؤمور 

 حمد هلل رب العالمٌن .قال ابن عباس من قال ال إله إال هللا فلٌقل ال 

 هللا أن ٌمتعك بسمعك وبصرك وقوتك ما أبقاك .اسؤلً هللا طول العمر فً الطاعة . ًأدع 

 . المجادل فً آٌات هللا وفً الحق وفً الباطل صرف عقله عن الهدى وضل 

 زاد صبرك . وثقتك باهلل كلما زاد ٌقٌنك 

 رحهم بما عندهم من العلم دلٌل على سٌري فً األرض بقلبك وبدنك وتفكري فً كل شًء حولك  فف

تمسكهم وشدة رضاهم ومعاداتهم للحق الذي جاءت به الرسل وجعل باطلهم حق  ومن أحقها الدخول فً 

هذا علوم الفلسفة والمنطق الٌونانً  ونقصت من قدر القرآن فً القلوب وهذا من أعظم اإللحاد فً آٌة 

 هللا المعارضة لها والمناقضة لها .

  االضطراري ال ٌنفع صاحبه إذا جاء العذاب .اإلٌمان 

 . اإلٌمان االختٌاري هو الذي ٌنفع صاحبة 

 :مع خُارٍمٍب سُزح غبفسرىبست فُارح 

ُْزاَِلِد )    ْْ ك٢ِ ح ُشْسَى طَوَُِّزُُٜ ـْ لَُشٝح كاََل ٣َ ًَ  َٖ ِ ااِلَّ حَُِّز٣ ٍُ ك٢ِ آ٣ََخِص هللاَّ خِد ـَ خ ٣ُ َٓ ُّ ُٗٞفٍ ٗهخٍ ك٢ أُٜٝخ ) ْٞ ْْ هَ رَْض هَْزَُِٜ زَّ ًَ  )

َؿخَدُُٞح رِخُْ  َٝ ْْ ٤َُِؤُْخُزُٝٙ  ِٜ ٍش رَِشُعُِٞ َّٓ َُّ أُ ًُ ْض  َّٔ َٛ َٝ  ْْ ِٛ ٖ رَْؼِذ ِٓ حأْلَْكَضحُد  َٝ َٕ خ ًَ ٤َْق  ٌَ ْْ كَ َُْلنَّ كَؤََخْزطُُٜ ِٚ ح َِ ٤ُُِْذِكُنٞح رِ زَخِه

ؼَشَ ِ٘ػوَخِد ) ًْ خُٗٞح أَ ًَ  ْْ ِٜ ْٖ هَْزِِ ِٓ  َٖ َٕ َػخهِزَشُ حَُِّز٣ خ ًَ ٤َْق  ًَ ْ٘ظُُشٝح  ْْ ٣َِغ٤ُشٝح ك٢ِ حأْلَْسِك ك٤ََ ْْ  (( ٝك٢ آخشٛخ )أَكََِ ُْٜ٘ ِٓ

ح ك٢ِ حأْلَْسِك كَ  آَػَخس  َٝ س   َّٞ أََؽذَّ هُ َٝ( َٕ ِغزُٞ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٓ  ْْ ُْٜ٘ خ أَْؿ٠َ٘ َػ خ 1َٕٔ َٔ َخِص كَِشُكٞح رِ ُْز٤َِّ٘ ْْ ُسُعُُِْٜ رِخ خ َؿخءْطُٜ َّٔ ( كََِ

ِْٜضُإٕٝ ) ِٚ ٣َْغظَ خُٗٞح رِ ًَ خ  َّٓ  ِْٜ َكخَم رِ َٝ  ِْ ِْ ُِْؼ َٖ ح ِّٓ لَ 1ِٖػَ٘ذُْٛ  ًَ َٝ ْكَذُٙ  َٝ  ِ َّ٘خ رِخهللَّ َٓ ح رَؤَْعَ٘خ هَخُُٞح آَ ْٝ خ َسأَ َّٔ ِٚ ( كََِ َّ٘خ رِ ًُ خ  َٔ ْشَٗخ رِ

( َٖ ٤ًِ ْؾِش َخِغَش ُٛ 1ُٗٓ َٝ  ِٙ ِ حَُّظ٢ِ هَْذ َخَِْض ك٢ِ ِػزَخِد ح رَؤَْعَ٘خ ُعَّ٘شَ هللاَّ ْٝ خ َسأَ َّٔ َُ ْْ خُُٜٗ َٔ ْْ ا٣ِ ْ٘لَُؼُٜ ْْ ٣َُي ٣َ َٕ ( كََِ خكُِشٝ ٌَ ُْ َ٘خَُِي ح

لَ 1٘) ًَ  َٖ ِ ااِلَّ حَُِّز٣ ٍُ ك٢ِ آ٣ََخِص هللاَّ خِد ـَ خ ٣ُ َٓ ُْزاَِلدِ ُشٝح ((. ٗالكع ) ْْ ك٢ِ ح ُشْسَى طَوَُِّزُُٜ ـْ ْْ ٣َِغ٤ُشٝح ك٢ِ ٗ) كاََل ٣َ (( )أَكََِ

 ْْ ِٜ ْٖ هَْزِِ ِٓ  َٖ َٕ َػخهِزَشُ حَُِّز٣ خ ًَ ٤َْق  ًَ ْ٘ظُُشٝح  ح ك٢ِ حأْلَْسكِ حأْلَْسِك ك٤ََ آَػَخس  َٝ س   َّٞ أََؽذَّ هُ َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ؼََش  ًْ خُٗٞح أَ ًَ  ْْ ُْٜ٘ خ أَْؿ٠َ٘ َػ َٔ كَ

خُٗٞح ًَ خ  َٓ ( َٕ ِغزُٞ ٌْ َٕ ِػوَخِد ٣1َٕ خ ًَ ٤َْق  ٌَ ْْ كَ (( ًؤٗٔخ ُٞ ٝمؼظٜخ رؼذٛخ طٌٕٞ ٓظ٘خعزش. هخٍ ك٢ حألٍٝ )كَؤََخْزطُُٜ

(٘( َٖ ٤ًِ ْؾِش ُٓ  ِٚ َّ٘خ رِ ًُ خ  َٔ لَْشَٗخ رِ ًَ َٝ ْكَذُٙ  َٝ  ِ َّ٘خ رِخهللَّ َٓ ح رَؤَْعَ٘خ هَخُُٞح آَ ْٝ خ َسأَ َّٔ (( حُزؤط رٔؼ٠٘ ؽذس 1ٗ(( ٝك٢ ح٥خش هخٍ )كََِ

ح حُ ْٝ خ َسأَ َّٔ َٕ ِػوَخِد( )كََِ خ ًَ ٤َْق  ٌَ ْْ كَ ز٣ٖ أٗضُ٘خ ػ٤ِْٜ حُؼزحد، طلق٤َ فٞسس حُؼوخد ٤ًٝق ٓٞهلْٜ ٓ٘ٚ )كَؤََخْزطُُٜ

 رَؤَْعَ٘خ(، ٛزٙ ٓظشحرطش ًَ حُظشحرو.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ســـــٕسح فصهذ

 

 ثٍٛ ٚذ٘ انسٕسح:

  ٤ٌٓش.عٞسس 

  طغ٠ٔ عـذس حُٔئٖٓ، أٝ كْ حُغـذس ٧ٗٚ ٤ُظ ك٢ حُلٞح٤ْٓ عـذس عٞحٛخ، ٝطغ٠ٔ عـذس حُٔئٖٓ ٧ٜٗخ

حُغٞسس حُظ٢ ك٤ٜخ حُغـذس رؼذ عٞسس حُٔئٖٓ، ًٝزُي طغ٠ٔ عٞسس حُٔقخر٤ق ُوُٞٚ طؼخ٠ُ "ٝص٣٘خ حُغٔخء 

حطٜخ.."، ٝح٫عْ حُز١ حُذ٤ٗخ رٔقخر٤ق.."، ٝطغ٠ٔ ًزُي عٞسس ح٧هٞحص ُوُٞٚ طؼخ٠ُ "ٝهّذس ك٤ٜخ أهٞ

 حؽظٜشص رٚ ٛٞ عٞسس كقِض.

  :حخظخسٛخ حُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُِٔلخؿـش ٓغ ػظزش حُز١ ٛٞ أرِؾ هش٣ؼ ٝأكقلٜخ؛ كنِٜخ

ٝرُي ػ٘ذٓخ سأٝح ًلخس هش٣ؼ إٔ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؽظض أٓشْٛ ٝػخد د٣ْٜ٘؛ ٝحخظخسٝح ػظزش 

كِٔخ كشؽ سد ػ٤ِٚ حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ . كزٛذ ًِْٝ حُ٘ز٢ رٖ سر٤ؼش ٤ٌُِٔٚ ٤ُٝ٘ظش ٓخرح ٣شد ػ٤ِٚ

 ٝعِْ رزؼل آ٣خص ٖٓ ٛزٙ حُغٞسس، كخخظ٤خسٙ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٛزٙ حُغٞسس ٌُٔخٗظٜخ ٝهٞس كـظٜخ.

  ٕٓلٞس حُغٞسس: ؿخءص ٛزٙ حُغٞسس رؼذ عٞسس حُٔئٖٓ حُظ٢ طذٝس كٍٞ حُلـؾ حُظ٢ أٝسدٛخ حُوشآ

ٓلٔذ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝٝؿٞد ططز٤ن ح٩ع٬ّ ٝك٢ ػ٠ِ أكو٤ش حُشعخُش ٝؿذٟٝ اسعخٍ  حٌُش٣ْ

حُشعٍٞ ف٠ِ هللا  اطزخعٛزٙ حُغٞسس ٝفق ُِٜٔ٘ؾ حُز١ ٣ش٣ذٙ هللا ُ٪ٗغخ٤ٗش رؼذٓخ أكلْٜٔ ك٢ ٝؿٞد 

 ٤ٚ ٝعِْ.ػِ

  

 :عاللخ انسٕسح ثًب لجهٓب

حُقشحع حُؼو٢ِ ٝحُؼ٢ِٔ ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔؾش٤ًٖ ٝحٗظ٠ٜ ك٢ عٞسس ؿخكش أٝ )حُٔئٖٓ( ر٤ٖ هللا ػض ٝؿَ    

حُـذٍ ًٔخ ٓش٣٘خ ا٠ُ ر٤خٕ ٓٞهغ حُٔؾش٤ًٖ ك٢ حُ٘خس ٤ًٝق ٣ئٕٓ٘ٞ ك٤غ ٫ ٣٘لغ ح٣٩ٔخٕ ؿخءص عٞسس كقِض 

طز٤ٖ هز٤ؼش حُٜٔ٘ؾ حُز١ ٣غ٤ش ػ٤ِٚ كش٣ن حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٤ًٝق إٔ هللا أٗضٍ ُْٜ هشآٗخً ٣ٜذ٣ْٜ ا٠ُ حُطش٣ن حُٔٞفَ 

 طْٜ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس.ا٠ُ عؼخد
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 سورة فــصـــلت

 يذبٔس انسٕسح:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (: 2ٕ( ئنٗ اٜٚخ )  ٔألٔل يٍ اٜٚخ )انًمطع ا

 انزفسٛش انًٕظٕعٙ نهًمطع:

( ٓوذٓش ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝٓٞهق حُٔؾش٤ًٖ ح٩ٜٗضح٢ٓ ٝفلش حُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 8 – ٔح٣٥خص )

 ٝٝحؿزٚ.

( ح٫كظـخؽ رخُغٖ٘ ح٤ٌُٗٞش ػ٠ِ فذم حُذػٞس ٝحٗغـخٜٓخ ٓغ كشًش حٌُٕٞ. ك٢ ح٣٥خص حُغخروش ٕٔ – 9ح٣٥خص )

ػشمٞح ػ٘ٚ، ٝك٢ ٛزٙ ٝأْٜٗ ٣لٜٔٞٗٚ كن حُلْٜ ٌُْٜٝ٘ أ رًش فلخص حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝر٤ٖ أٗٚ ٣ظٌِْ رِـظْٜ

ٕ ٤ًٝق ػ٤ٖ ٝظ٤لش ًَ ؿضء ح٣٥خص ٣ز٤ٖ هللا ػض ٝؿَ إٔ ك٤ٔخ ؿخء ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٤ًق رذأ هللا خِن حٌُٞ

 ٖٓ أؿضحثٚ، ٝإٔ ؿ٤ٔغ ٓخ ك٢ حٌُٕٞ ٣خنغ ُِغٖ٘ حُظ٢ ٝمؼٜخ هللا ُٚ.

( اػشحك حُٔؾش٤ًٖ ػٖ عٔخع حُذػٞس ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝٓغ٤شس حُذػٞس ٓظٔؼِش رخ٧ْٓ 8ٔ – ٖٔح٣٥خص )

خٕ حُٔطِن رٞكذح٤ٗش هللا حُغخروش. رًش ك٢ ح٣٥خص حُغخروش ٤ًق خِن هللا حٌُٕٞ ٝػ٤ٖ ٝظخثلٚ ٝٛزح ٣ٞؿذ ح٣٩ٔ

خ ك٢ حُل٤خس حُذ٤ٗخ ٣ز٤ٖ ػض ٝهذسطٚ ٝطلشدٙ رخٌُٕٞ كٜٞ حُلخػَ حُلو٤و٢ ك٤ٚ، رؼذٛخ رًش ح٧ْٓ حُغخروش ٝٓخ كَ رٜ

، ٛزح حُؼزحد ٝحُٔق٤ش ك٢ حُذ٤ٗخ ُْ ٣ٌٖ ٜٗخ٣ش ٓخ ٣غظلوٕٞ ػ٠ِ ًلشْٛ ٝاٗٔخ ٣٘ظظشْٛ حُلؾش ك٢ حُ٘خس ٝؿَ 

 ٝآرٝح دػخطٚ.٧ْٜٗ أػذحء هللا ػخٗذٝح سعِٚ 

( ٓق٤ش حُٔؾش٤ًٖ ٝإٔ هللا أكق٠ أػٔخُْٜ حُظ٢ أٝفِظْٜ ُٜزح حُٔق٤ش. ك٢ ح٣٥خص حُغخروش ٕٗ – 9ٔح٣٥خص )

ثي ًخٗٞح أؽذ هٞس ٖٓ رًش هللا ػض ٝؿَ ٤ًق ػخهذ ح٧ْٓ حُغخروش حُظ٢ ًزرض حُشعَ ٝر٤ٖ عزلخٗٚ إٔ أ٫ٝ

ٝك٢ ٛزٙ ح٣٥خص ر٤ٖ ػض ٝؿَ إٔ  ٤خ ٝك٢ ح٥خشس.هش٣ؼ كؤٌِْٜٛ رزٗٞرْٜ ٝٗـ٠ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٖٓ حُؼزحد ك٢ حُذٗ

ٓق٤ش أػذحء هللا ٛٞ حُ٘خس حُظ٢ ع٤قِٕٞ ا٤ُٜخ رؼذ كغخرْٜ ك٢ ٣ّٞ ٣لؾش حُ٘خط ؿ٤ٔؼخً ُِلغخد ٝإٔ عًِْٜٞ 

حُٔخخُق ُٔخ أٓش هللا ٓغـَ ػ٘ذ هللا طؼخ٠ُ ٝإٔ حُؾخٛذ ػ٤ِٚ ٛٞ أػنخإْٛ حُظ٢ ًخٗٞح ٣غظخذٜٓٞٗخ ك٢ 

 حُٔؼق٤ش.

( افشحس حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ ػذّ عٔخع حُذػٞس. ك٢ ح٣٥خص حُغخروش رًش هللا فٞسس ٖٓ فٞس 9ٕ – ٕ٘ح٣٥خص )

٣ّٞ حُو٤خٓش ٝك٢ ٛزٙ ح٣٥خص ر٤ٖ هللا ؿِض هذسطٚ إٔ كؼِْٜ حُوز٤ق ُٚ أٗقخس ٝٛئ٫ء ح٧ٗقخس ٣ؾـؼْٜٞٗ ػ٠ِ 

٣ن ُوشٗخثٚ حُلؼَ حسطٌخد حُٔؼخف٢ ٧ْٜٗ ٣لؼِٜٞٗخ أف٬ً كٜئ٫ء هشٕ هللا رؼنْٜ رزؼل كظ٠ ٣ض٣ٖ ًَ كش

 حُوز٤ق.
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 سورة فــصـــلت

 :انزًٓٛذ

لٔذهلل ٝحُق٬س ٝحُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ حُ  رغْ هللا

 ٝطو٠..

 حُِْٜ أسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص.

هللا طؼخ٠ُ ك٢ حُخِن ٝحُظ٣ٌٖٞ ٓغ هذسطٚ حُٔطِوش إٔ ٣لؼَ إ خق٤قش حُظذسؽ ٝػ٤وش حُقِش رخُشرٞر٤ش ،ك٢ٜ ع٘ش 

 ٓخ ٣ؾخء ٣ٝخِن ٓخ أسحد رٌِٔش ٝحكذس هخٍ طؼخ٠ُ: )اٗٔخ أٓشٙ ارح أسحد ؽ٤جخ إٔ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ (

ٌُٖٝ حُلٌٔش ٖٓ رُي إٔ هللا طؼخ٠ُ ٣ؼِٔ٘خ حُظذسؽ ك٢ ًَ ؽ٢ء ٤ٌُٕٞ حُؼَٔ هخثٔخ ػ٠ِ أعظ سحعخش ٣ٌٕٝٞ 

 لٌٔخ كخ٩كٌخّ ٖٓ ػٔشحص حُظذسؽ.حُز٘خء ٓظ٤٘خ ٝٓ

٣ظذسؽ حُخخُن حُوذ٣ش ػ٠ِ ح٩ٗؾخء ٝحُظ٣ٌٖٞ دٝٗٔخ كخؿش ا٠ُ طخط٤و أٝ طل٤ٌش ٫ٝ ا٠ُ ٝهض أٝ صٖٓ ٝك٢ ًَ 

 رُي ط٘ز٤ٚ ُِذػخس ٝحُٔقِل٤ٖ أٗٚ ٓخ ٖٓ ر٘خء ا٫ ٣ٝشحػ٠ حُظذسؽ كظ٠ ٣ٌٕٞ ٓلٌٔخ.

 ٢ ُلظش ٝحكذس ٌُٖٝ ػ٠ِ ٓشحكَ:ٝح٣٥خص طز٤ٖ إٔ هللا طؼخ٠ُ ُْ ٣خِن حُغٔخٝحص ٝح٧سك ك

 ٝح٣٥خص طز٤ٖ إٔ خِن حُغٔخٝحص ٝح٧سك ػ٠ِ ٓشحكَ:

  /خِن ح٧سك ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ.ٔ

 /اػذحد ح٧سك ُِل٤خس ح٩ٗغخ٤ٗش )خِن حُـزخٍ ٝح٧ٜٗخس ٝطوذ٣ش ح٧هٞحص(ٕ

  /خِن حُغٔخٝحص .ٖ

،ٝح٧فَ إٔ ٣زذأ رخ٧عخط ػْ رؼذٙ ٝرًش حرٖ ًؼ٤ش سكٔٚ هللا إٔ هللا طؼخ٠ُ رذأ رخِن ح٧سك أ٫ٝ ٧ٜٗخ ح٧عخط 

 ح٧ػٔذس ٝحُغوق.

 إٔ ح٧سك ٢ٛ ٓشًض حٌُٕٞ ٖٝٓ ٛ٘خ طؤط٢ أ٤ٔٛش ح٧سك ك٢ٜ ح٧ْٛ كٌخٕ حُزذء رخ٧سك .

إٔ ػ٤ِٔش حُخِن ٝح٩ػذحد ًخٗض رظش٣ٝش ٝطَٜٔ ٝاػذحد ٝحُزذء رخ٧ْٛ ػْ حُْٜٔ ٝر٘خء حُوخػذس ػْ ح٧ػٔذس ػْ 

٘خ هللا طؼخ٠ُ ح٩ػذحد ٌَُ ؽ٢ء ٝحُظَٜٔ ٤ًٝق ٣ٌٕٞ حُزذء ٝحُخطٞس ح٠ُٝ٧ ػْ حُغوق ،ٝٛزٙ عٔش ًَ ر٤٘خٕ ٤ُؼِٔ

 حُظ٢ ط٤ِٜخ ٝطِي ٖٓ ٓؼخ٢ٗ حُظذسؽ.

 ارح حُلٌٔش ٖٓ حُظذسؽ أٓش٣ٖ:

 /ح٩ػذحد ٝح٩كٌخّ ٝحُظَٜٔ .ٔ

 /حُزذء رخ٧ْٛ ػْ حُْٜٔ.ٕ

لخ ٨ُسك ٫ٝ ٣ٌٖٔ ر٘خء حُغوق كٌخٕ خِن ح٧سك أ٫ٝ ػْ اػذحدٛخ ُِل٤خس ػْ ًخٕ خِن حُغٔخٝحص حُظ٢ طؼذ عو

هزَ ر٘خء ح٧عخط ٝح٧ػٔذس ،ػْ ًخٕ خِن ح٩ٗغخٕ ٧ٗٚ ٫ اٗغخٕ رـ٤ش أسك ٧ٕٝ ًَ رُي ٓخِٞم ٖٓ أؿِٚ 

 ٝٛزح طشط٤ذ ٖٓ حُؼض٣ض حُؼ٤ِْ ُ٘ؼِْ إٔ حُظذسؽ هخػذس سرخ٤ٗش ٝهش٣وش ا٤ُٜش ٝع٘ش ٤ًٗٞش.

 ٤ٖٓ......(هخٍ طؼخ٠ُ : )هَ أثٌْ٘ ُظٌلشٕٝ رخُز١ خِن ح٧سك ك٢ ٣ٞ

 ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥ش ك٢ طذحسع٘خ.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :فٕائذ ٔأسئهخ رذثشٚخ

٢ٛ أؿَ ٗؼٔش ٝأػظْ سكٔش ٖٓ هللا ُِؼزذ ؟ ٓخ 

َُ  ٣خزش طؼخ٠ُ ػزخدٙ إٔ ٛزح حٌُظخد حُـ٤َِ ٝحُوشإٓ حُـ٤َٔ ) ِْ  ( فخدس )طَ٘ض٣ ِك٤ ِٖ حُشَّ َٔ ْك َٖ حُشَّ ( حُز١ ٝعؼض ِٓ

حُز١ ٖٓ أػظْ سكٔظٚ ٝأؿِٜخ، اٗضحٍ ٛزح حٌُظخد، حُز١ كقَ رٚ، ٖٓ حُؼِْ ٝحُٜذٟ، سكٔظٚ ًَ ؽ٢ء، 

ٝحُ٘ٞس، ٝحُؾلخء، ٝحُشكٔش، ٝحُخ٤ش حٌُؼ٤ش، ٓخ ٛٞ ٖٓ أؿَ ٗؼٔٚ ػ٠ِ حُؼزخد، ٝٛٞ حُطش٣ن ُِغؼخدس ك٢ 

 حُذحس٣ٖ.

 رٔخرح أػ٠٘ هللا ػ٠ِ حُوشإٓ ؟ 

َِْض آ أػ٠٘ ػ٠ِ حٌُظخد رظٔخّ حُز٤خٕ كوخٍ: ) ( أ١: كقَ ًَ ؽ٢ء ٖٓ أٗٞحػٚ ػ٠ِ كذطٚ، ٝٛزح ٣غظِضّ ٣َخطُُٚ كُقِّ

( أ١: رخُِـش حُلقل٠ أًَٔ حُِـخص، هُْشآًٗخ َػَشر٤ًِّخ  حُز٤خٕ حُظخّ، ٝحُظلش٣ن ر٤ٖ ًَ ؽ٢ء، ٝط٤٤ٔض حُلوخثن. )

 كقِض آ٣خطٚ ٝؿؼَ ػشر٤ًخ.

  

 ٖٓ حُز١ ٣٘ظلغ رخُوشإٓ ؟ 

(  َٕ ٞ ُٔ ٍّ ٣َْؼَِ ْٞ ٢ِّ ٖٓ ( أ١: ٧ؿَ إٔ ُِوَ ـَ ُْ ٣ظز٤ٖ ُْٜ ٓؼ٘خٙ، ًٔخ طز٤ٖ ُلظٚ، ٣ٝظنق ُْٜ حُٜذٟ ٖٓ حُن٬ٍ، ٝح

٠ًٔ كٜئ٫ء ُْ ٣َُغِن ح٬ٌُّ ٧ؿِْٜ،  حُشؽخد ، ٝأٓخ حُـخِٕٛٞ، حُز٣ٖ ٫ ٣ض٣ذْٛ حُٜذٟ ا٫ م٫٬ ٫ٝ حُز٤خٕ ا٫ َػ

. َٕ ُٞ٘ ِٓ ْْ ٫ ٣ُْئ ِْ٘زْسُٛ ْْ طُ َُ ّْ ْْ أَ َْٗزْسطَُٜ ْْ أَأَ ِٜ حٌء َػ٤َِْ َٞ  َع

 

 رٔخرح ٣زؾش حُوشإٓ ٝرٔخرح ٣٘زس ؟ 

َِٗز٣ًشح  ) َٝ ( أ١: رؾ٤ًشح رخُؼٞحد حُؼخؿَ ٝح٥ؿَ، ٝٗز٣ًشح رخُؼوخد حُؼخؿَ ٝح٥ؿَ، ٝرًش طلق٤ِٜٔخ، ٝرًش رَِؾ٤ًشح 

ح٧عزخد ٝح٧ٝفخف حُظ٢ طلقَ رٜخ حُزؾخسس ٝحُ٘زحسس، ٝٛزٙ ح٧ٝفخف ٌُِظخد، ٓٔخ ٣ٞؿذ إٔ ٣ُظَِو٠َّ رخُوزٍٞ، 

 ٝح٣٩ٔخٕ، ٝحُؼَٔ رٚ، ٌُٖٝ أػشك أًؼش حُخِن ػ٘ٚ اػشحك حُٔغظٌزش٣ٖ.ٝح٩رػخٕ، 

 

 ٤ًق ٣ٌٕٞ عٔخع حُٔؼشم٤ٖ ُِوشإٓ ؟ 

(  َٕ ُؼٞ َٔ ْْ ٫ ٣َْغ  ( ُٚ عٔخع هزٍٞ ٝاؿخرش، ٝإ ًخٗٞح هذ عٔؼٞٙ عٔخًػخ، طوّٞ ػ٤ِْٜ رٚ حُلـش حُؾشػ٤ش.كَُٜ

 

 ٓخ ٓٞهق حُٔؼشم٤ٖ ٖٓ حُوشإٓ ؟ ٤ًٝق ٣ٌٕٞ اػشحمْٜ ؟ 

 َٝ ًٍَِّ٘ش  ( أ١: ٛئ٫ء حُٔؼشمٕٞ ػ٘ٚ، ٓز٤٘٤ٖ ػذّ حٗظلخػْٜ رٚ، رغذ ح٧رٞحد حُٔٞفِش ا٤ُٚ: )هَخُُٞح ) ( هُُِٞرَُ٘خ ك٢ِ أَ

ْهٌش  أ١: أؿط٤ش ٓـؾخس ) َٝ ك٢ِ آَرحَِٗ٘خ  َٝ  ِٚ خ طَْذُػَٞٗخ ا٤َُِْ َّٔ خٌد  ( أ١: فْٔ ك٬ ٗغٔغ ُي )ِٓ ـَ ر٤ََِْ٘ي ِك َٝ ْٖ ر٤ََِْ٘٘خ  ِٓ ( ك٬ َٝ

 ٗشحى.

وقذ ٖٓ رُي، أْٜٗ أظٜشٝح ح٩ػشحك ػ٘ٚ، ٖٓ ًَ ٝؿٚ، ٝأظٜشٝح رـنٚ، ٝحُشمخ رٔخ ْٛ ػ٤ِٚ، ُٜٝزح حُ

َٕ  هخُٞح: ) ُِٞ ِٓ َخ َػخ َْ اَِّٗ٘ َٔ ( أ١: ًٔخ سم٤ض رخُؼَٔ رذ٣٘ي، كبٗ٘خ سحمٕٞ ًَ حُشمخ، رخُؼَٔ ك٢ د٣٘٘خ، ٝٛزح كَخْػ

 حٌُلش رخ٣٩ٔخٕ، ٝرخػٞح ح٥خشس رخُذ٤ٗخ.ٖٓ أػظْ حُخز٫ٕ، ك٤غ سمٞح رخُن٬ٍ ػٖ حُٜذٟ، ٝحعظزذُٞح 
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 سورة فــصـــلت

 ٓخ ٝظ٤لش حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؟ 

(  َْ ْْ ٣َُٞك٠ ا٢ََُِّ  ( ُْٜ ٣خ أ٣ٜخ حُ٘ز٢: )هُ ٌُ ْؼُِ ِٓ خ أََٗخ رََؾٌش  َٔ ( أ١: ٛزٙ فلظ٢ ٝٝظ٤لظ٢، أ٢ٗ رؾش ٓؼٌِْ، ٤ُظ اَِّٗ

٢٘، رخُٞك٢ حُز١ ر٤ذ١ ٖٓ ح٧ٓش ؽ٢ء، ٫ٝ ػ٘ذ١ ٓخ طغظؼـِٕٞ رٚ، ٝاٗٔخ كن٢ِ٘ هللّا   ػ٤ٌِْ، ٤َّٓٝض٢ٗ، ٝخقَّ

 أٝكخٙ ا٢َُّ ٝأٓش٢ٗ رخطزخػٚ، ٝدػٞطٌْ ا٤ُٚ.

 

 رٔخرح ٣ؤٓش حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؟ 

(  ِٚ ٞح ا٤َُِْ ُٔ ( أ١. حعٌِٞح حُقشحه حُٔٞفَ ا٠ُ هللّا طؼخ٠ُ، رظقذ٣ن حُخزش حُز١ أخزش رٚ، ٝحطزخع ح٧ٓش، كَخْعظَو٤ِ

 .ػْ حُذٝحّ ػ٠ِ رُي كو٤وش ح٫عظوخٓش،ٝحؿظ٘خد ح٢ُٜ٘، ٛزٙ 

 

 ٓخ د٫ُش هُٞٚ )ا٤ُٚ (؟ 

ِٚ  ٝك٢ هُٞٚ: ) ( ط٘ز٤ٚ ػ٠ِ ح٩خ٬ؿ، ٝإٔ حُؼخَٓ ٣٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣ـؼَ ٓوقٞدٙ ٝؿخ٣ظٚ، حُظ٢ ٣ؼَٔ ٧ؿِٜخ، ا٤َُِْ

 رخه٬. حُٞفٍٞ ا٠ُ هللّا، ٝا٠ُ دحس ًشحٓظٚ، كززُي ٣ٌٕٞ ػِٔٚ خخًُقخ فخًُلخ ٗخكًؼخ، ٝرلٞحطٚ، ٣ٌٕٞ ػِٔٚ

 

 ٓخ د٫ُش رًش ح٫عظـلخس رؼذ حُذػٞحص ا٠ُ ح٫عظوخٓش ؟ 

٫ رذ إٔ ٣لقَ ٓ٘ٚ خَِ رظوق٤ش رٔؤٓٞس، أٝ حسطٌخد ٢ٜ٘ٓ،  -ُٝٞ كشؿ ػ٠ِ ح٫عظوخٓش -ُٝٔخ ًخٕ حُؼزذ، 

لُِشُٝٙ  أٓشٙ رذٝحء رُي رخ٫عظـلخس حُٔظنٖٔ ُِظٞرش كوخٍ: ) ـْ حْعظَ َٝ.) 

 

 ؟ ح٫عظوخٓشرٔخرح طٞػذ ٖٓ طشى  

ػذ ٖٓ طشى ح٫عظوخٓش كوخٍ: ) َّٞ َٖ * حُز٣ٖ ٫ ٣ئطٕٞ حُضًخس  ط ٤ًِ ْؾِش ُٔ ِْ ُِ ٌَ ٣ْ َٝ ( أ١: حُز٣ٖ ػزذٝح ٖٓ دٝٗٚ ٖٓ ٫ َٝ

٣ِٔي ٗلًؼخ ٫ٝ مًشح، ٫ٝ ٓٞطًخ، ٫ٝ ك٤خس، ٫ٝ ٗؾًٞسح ٝدٗغٞح أٗلغْٜ، كِْ ٣ضًٞٛخ رظٞك٤ذ سرْٜ ٝح٩خ٬ؿ ُٚ، 

ْْ رِخ٥ِخَشسِ  رخُظٞك٤ذ ٝحُق٬س، ٫ٝ ٗلغ ُِخِن رخُضًخس ٝؿ٤شٛخ. ) ُْٝ ٣قِٞح ٫ٝ صًٞح، ك٬ اخ٬ؿ ُِخخُن ُٛ َٝ

 َٕ خكُِشٝ ًَ ( أ١: ٫ ٣ئٕٓ٘ٞ رخُزؼغ، ٫ٝ رخُـ٘ش ٝحُ٘خس، كِزُي ُٔخ صحٍ حُخٞف ٖٓ هِٞرْٜ، أهذٓٞح ػ٠ِ ٓخ ْٛ 

 أهذٓٞح ػ٤ِٚ، ٓٔخ ٣نشْٛ ك٢ ح٥خشس.

 

 ؟ ٓخرح ٣ذٍ ػ٤ِٚ رًش كخٍ حُٔئٖٓ رؼذ رًش كخٍ حٌُخكش 

ُ٘ٞح  ٣ذٍ ػ٠ِ أٗٚ ٓؼخ٢ٗ كِٔخ رًش حٌُخكش٣ٖ، رًش حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٝٝفلْٜ ٝؿضحءْٛ، كوخٍ: ) َٓ َٖ آ َّٕ حَُِّز٣ ( رٜزح اِ

حٌُظخد، ٝٓخ حؽظَٔ ػ٤ِٚ ٓٔخ دػخ ا٤ُٚ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ، ٝفذهٞح ا٣ٔخْٜٗ رخ٧ػٔخٍ حُقخُلش حُـخٓؼش ُ٪خ٬ؿ، 

ْْ أَْؿٌش  ٝحُٔظخرؼش. ) ْٔ  ( أ١: ػظ٤ْ )َُُٜ َٓ ٍٕ َؿ٤ُْش  ( أ١: ؿ٤ش ٓوطٞع ٫ٝ ٗخكذ، رَ ٛٞ ٓغظٔش ٓذٟ ح٧ٝهخص، ُ٘ٞ

 ٓظضح٣ذ ػ٠ِ حُغخػخص، ٓؾظَٔ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُِزحص ٝحُٔؾظ٤ٜخص.

 

 ٓخرح ٣ٌ٘ش هللا ػ٠ِ حٌُخكش٣ٖ ٖٝٓ ٓخرح ٣ظؼـذ ؟ 

ذ، ٖٓ ًلش حٌُخكش٣ٖ رٚ، حُز٣ٖ ؿؼِٞح ٓؼٚ أٗذحدح ٣ؾشًْٜٞٗ ٓؼٚ، ٣ٝززُٕٞ ُْٜ ٓخ ٣ؾخإ ِـّ ٕٝ ٖٓ ٣ٌ٘ش طؼخ٠ُ ٣ٝؼ

ػزخدحطْٜ، ٣ٝغْٜٞٝٗ رخُشد حُؼظ٤ْ، حُِٔي حٌُش٣ْ، حُز١ خِن ح٧سك حٌُؼ٤لش حُؼظ٤ٔش، ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ، ػْ دكخٛخ 

 ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ، رؤٕ ؿؼَ ك٤ٜخ سٝحع٢ ٖٓ كٞهٜخ، طشع٤ٜخ ػٖ حُضٝحٍ ٝحُظضُضٍ ٝػذّ ح٫عظوشحس.
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 ٓخ٢ٛ ٓشحكَ خِن حُغٔٞحص ٝح٧سك ؟ 

ػْ دكخٛخ ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ، رؤٕ ؿؼَ ك٤ٜخ سٝحع٢ ٖٓ كٞهٜخ، طشع٤ٜخ ػٖ  خِن ح٧سك حٌُؼ٤لش حُؼظ٤ٔش، ك٢ ٤ٓٞ٣ٖ،

 حُضٝحٍ ٝحُظضُضٍ ٝػذّ ح٫عظوشحس.

َٖ  كٌَٔ خِوٜخ، ٝدكخٛخ، ٝأخشؽ أهٞحطٜخ، ٝطٞحرغ رُي ) خث٤ِِِ حًء ُِِغَّ َٞ ٍّ َع ( ػٖ رُي، ك٬ ٣٘زجي ٓؼَ ك٢ِ أَْسرََؼِش أ٣ََّخ

 ٗوـ.خز٤ش، كٜزح حُخزش حُقخدم حُز١ ٫ ص٣خدس ك٤ٚ ٫ٝ 

(  َّْ ٟ  ( رؼذ إٔ خِن ح٧سك )ػُ َٞ ٌٕ  ( خِن )ا٠َُِ  ( أ١: هقذ )حْعظَ ٢َِٛ ُدَخخ َٝ خِء  َٔ ( هذ ػخس ػ٠ِ ٝؿٚ حُٔخء، حُغَّ

ٍَ ََُٜخ  ) ْشًٛخ ( ُٝٔخ ًخٕ ٛزح حُظخق٤ـ ٣ْٞٛ ح٫خظقخؿ، ػطق ػ٤ِٚ روُٞٚ: )كَوَخ ًَ  ْٝ ًػخ أَ ْٞ ٨ُِْسِك حِْثظ٤َِخ هَ َٝ )

َٖ  ظ٤ٖ أٝ ٌٓشٛظ٤ٖ، ك٬ رذ ٖٓ ٗلٞرٙ. )أ١: حٗوخدح ٧ٓش١، هخثؼ  ( ٤ُظ ُ٘خ اسحدس طخخُق اسحدطي.هَخَُظَخ أَط٤ََْ٘خ هَخثِِؼ٤

(  ِٖ ٤ْ َٓ ْٞ حٍص ك٢ِ ٣َ َٝ خ َٔ َّٖ َعْزَغ َع َّْ خِن حُغٔخٝحص ٝح٧سك ك٢ عظش أ٣خّ، أُٜٝخ ٣ّٞ ح٧كذ، ٝآخشٛخ ٣ّٞ كَوََنخُٛ ( كَظَ

 حُـٔؼش.

 

 حُغٔٞحص ٝح٧سك ؟ُلٌٔش ٖٓ حُظذسؽ ك٢ خِن ح ٓخ 

إٔ هذسس هللّا ٝٓؾ٤جظٚ فخُلش ُخِن حُـ٤ٔغ ك٢ ُلظش ٝحكذس، ٌُٖٝ ٓغ أٗٚ هذ٣ش، كٜٞ ك٤ٌْ سك٤ن، كٖٔ كٌٔظٚ 

 ٝسكوٚ، إٔ ؿؼَ خِوٜخ ك٢ ٛزٙ حُٔذس حُٔوذسس.

 

 ٤ًق أؿٔغ ر٤ٖ ٛزٙ ح٣٥خص ٝ آ٣خص عٞسس حُ٘خصػخص ؟ 

ح٧َْسَك رَْؼَذ َرَُِي ٝحػِْ إٔ ظخٛش ٛزٙ ح٣٥ش، ٓغ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ حُ٘خصػخ َٝ ص، ُٔخ رًش خِن حُغٔخٝحص هخٍ: 

 َدَكخَٛخ ٣ظٜش ٜٓ٘ٔخ حُظؼخسك، ٓغ إٔ ًظخد هللّا، ٫ طؼخسك ك٤ٚ ٫ٝ حخظ٬ف.

ٝحُـٞحد ػٖ رُي، ٓخ هخُٚ ًؼ٤ش ٖٓ حُغِق، إٔ خِن ح٧سك ٝفٞسطٜخ ٓظوذّ ػ٠ِ خِن حُغٔخٝحص ًٔخ ٛ٘خ، 

خَءَٛ  َٓ َْٜ٘خ  ِٓ ٍَ أَْسَعخَٛخ ٓظؤخش ػٖ خِن حُغٔخٝحص ًٔخ ك٢ عٞسس ٝدك٢ ح٧سك رؤٕ أَْخَشَؽ  زَخ ـِ ُْ ح َٝ ْشَػخَٛخ *  َٓ َٝ خ 

َْٜ٘خ ا٠ُ آخشٙ ُْٝ ٣وَ:  ِٓ ح٧َْسَك رَْؼَذ َرَُِي َدَكخَٛخ * أَْخَشَؽ  َٝ ٝح٧سك رؼذ رُي » حُ٘خصػخص، ُٜٝزح هخٍ ك٤ٜخ: 

 . «خِوٜخ 

 

 رٔخرح ص٣ٖ هللا حُغٔخء حُذ٤ٗخ ؟ 

خءَ  َٔ َّخ حُغَّ َص٣َّ٘ َقخر٤َِق  َٝ َٔ ٤َْٗخ رِ ( ٢ٛ: حُ٘ـّٞ، ٣غظ٘خس، رٜخ، ٣ٜٝظذٟ، ٝطٌٕٞ ص٣٘ش ٝؿٔخ٫ ُِغٔخء ظخًٛشح، حُذُّ

خ ُِؾ٤خه٤ٖ، ُج٬ ٣غظشم حُغٔغ ك٤ٜخ. ) ًٓ  ( حُٔزًٞس.َرَُِي  ٝؿٔخ٫ ُٜخ، رخهً٘خ، رـؼِٜخ سؿٞ

 

 ٓخد٫ُش حُؼض٣ض حُؼ٤ِْ ؟ 

َُْؼِض٣ِض  ) ِْ  ح٧ؽ٤خء ٝدرشٛخ، ٝخِن رٜخ حُٔخِٞهخص. )( حُز١ ػضطٚ، هٜش رٜخ طَْوِذ٣ُش ح َُْؼ٤ِِ ( حُز١ أكخه ػِٔٚ ح

 رخُٔخِٞهخص، حُـخثذ ٝحُؾخٛذ.

 

 ٓخ ػخهزش ح٩ػشحك ػٖ د٣ٖ هللا ؟ 

َْ  فلخص ح٩ُٚ حُؼظ٤ْ ) ٖٝٓ ٤ٖ ُْٜ ٖٓ أٝفخف حُوشإٓ حُل٤ٔذس،كبٕ أػشك ٛئ٫ء حٌُٔزرٕٞ رؼذ ٓخ ر كَوُ

ْْ َفخِػوَشً  ٌُ َْٗزْسطُ ٞدَ  حرًخ ٣غظؤفٌِْ ٣ٝـظخكٌْ، )( أ١: ػزأَ ُٔ ػَ َٝ ََ َفخِػوَِش َػخٍد  ْؼ حُوز٤ِظ٤ٖ حُٔؼشٝكظ٤ٖ، ك٤غ  (ِٓ

 حؿظخكْٜ حُؼزحد، ٝكَ ػ٤ِْٜ، ٝر٤َ حُؼوخد، ٝرُي رظِْٜٔ ًٝلشْٛ.
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ْْ  ك٤غ ) ِٜ ِْلِ ْٖ َخ ِٓ َٝ  ْْ ِٜ ِٖ أ٣َِْذ٣ ْٖ ر٤َْ ِٓ  َُ ُع ُْ حُشُّ ٤ٔؼخ ٝحكذس. ( أ١: ٣ظزغ رؼنْٜ رؼنخ ٓظٞح٤ُٖ، ٝدػٞطْٜ ؿَؿخَءْطُٜ

( َ  ( أ١: ٣ؤٓشْٜٝٗ رخ٩خ٬ؿ هلّل، ٣ْٜٜٝ٘ٞٗ ػٖ حُؾشى، كشدٝح سعخُظْٜ ًٝزرْٞٛ.أ٫َ طَْؼزُُذٝح ا٫ِ هللاَّ

 

 ٓخ٢ٛ حُؾزٜش حُٔظٞحسػٚ ر٤ٖ حٌُٔزر٤ٖ رخُشعَ ؟ 

شً  ) ٌَ ٬ثِ َٓ  ٍَ ْٞ َؽخَء َسرَُّ٘خ ٧ٗض َٕ  ( أ١: ٝأٓخ أٗظْ كزؾش ٓؼِ٘خ )هَخُُٞح َُ خكُِشٝ ًَ  ِٚ ْْ رِ ِْظُ خ أُْسِع َٔ ( ٝٛزٙ حُؾزٜش ُْ كَبَِّٗخ رِ

ِٚ، كبٗٚ ٤ُظ ٖٓ ؽشه ح٩سعخٍ، إٔ ٣ٌٕٞ  زَ طضٍ ٓظٞحسػش ر٤ٖ حٌُٔزر٤ٖ، ] ٖٓ ح٧ْٓ [ ٢ٛٝ ٖٓ أ٠ٛٝ حُؾُّ

٤َِْْوَذُكٞح، إ حعظطخػٞح رقذ خ، ٝاٗٔخ ؽشه حُشعخُش، إٔ ٣ؤط٢ حُشعٍٞ رٔخ ٣ذٍ ػ٠ِ فذهٚ، كَ ًٌ َِ َٓ هْٜ، حُٔشعَ 

 روخدف ػو٢ِ أٝ ؽشػ٢، ُٖٝ ٣غظط٤ؼٞح ا٠ُ رُي عز٬٤.

 

 رٔخرح حؿظش هّٞ ػخد ؟ ٝرٔخرح ػخهزْٜ هللا ؟ 

خ َػخٌد  َّٓ َ ٓغظٌزش٣ٖ ك٢ ح٧سك، هخٛش٣ٖ ُٖٔ  -ٓغ ًلشْٛ رخهلّل، ٝؿلذْٛ رآ٣خص هللّا، ًٝلشْٛ رشعِٚ -( كٌخٗٞح )كَؤ

سً َٝ  كُْٜٞ ٖٓ حُؼزخد، ظخ٤ُٖٔ ُْٜ، هذ أػـزظْٜ هٞطْٜ. ) َّٞ َّ٘خ هُ ِٓ ْٖ أََؽذُّ  َٓ ( هخٍ طؼخ٠ُ سًدح ػ٤ِْٜ، رٔخ ٣ؼشكٚ هَخُُٞح 

سً  ًَ أكذ: ) َّٞ ْْ هُ ُْٜ٘ ِٓ َٞ أََؽذُّ  ُٛ ْْ َ حَُِّز١ َخَِوَُٜ َّٕ هللاَّ ح أَ ْٝ ْْ ٣ََش َُ َٝ ( ك٫ِٞ خِوٚ ا٣خْٛ، ُْ ٣ٞؿذٝح كِٞ ٗظشٝح ا٠ُ ٛزٙ أَ

  ػوٞرش، ط٘خعذ هٞطْٜ، حُظ٢ حؿظشٝح رٜخ.حُلخٍ ٗظًشح فل٤ًلخ، ُْ ٣ـظشٝح روٞطْٜ، كؼخهزْٜ هللّا 

ْْ ِس٣ًلخ َفْشَفًشح  ) ِٜ َِْ٘خ َػ٤َِْ ( أ١: س٣ًلخ ػظ٤ٔش، ٖٓ هٞطٜخ ٝؽذطٜخ، ُٜخ فٞص ٓضػؾ، ًخُشػذ حُوخفق. كَؤَْسَع

ؤََّٗ  ًَ َّ ك٤َِٜخ َفْشَػ٠  ْٞ ُْوَ خ كَظََشٟ ح ًٓ ٍّ ُكُغٞ خ٤َِٗشَ أ٣ََّخ َٔ ػَ َٝ  ٍٍ ٣ٍَِٝش )كغخشٛخ هللّا ػ٤ِْٜ َعْزَغ ٤ََُخ ٍَ َخخ خُص َْٗخ ـَ ْْ أَْػ ( ٗلغخص ُٜ

٤َْٗخ  كذٓشطْٜ ٝأٌِٛظْٜ، كؤفزلٞح ٫ ٣شٟ ا٫ ٓغخًْٜ٘. ٝهخٍ ٛ٘خ: ) َُْل٤َخِس حُذُّ ُِْخْض١ِ ك٢ِ ح ْْ َػَزحَد ح ( حُز١ ُُِِ٘ز٣وَُٜ

َٕ  حخظضٝح رٚ ٝحكظنلٞح ر٤ٖ حُخ٤ِوش. ) َْ٘قُشٝ ُ٫ ٣ ْْ ُٛ َٝ ََُؼَزحُد ح٥ِخَشِس أَْخَضٟ  ٫ ٣ٔ٘ؼٕٞ ٖٓ ػزحد هللّا،  ( أ١:َٝ

 ٫ٝ ٣٘لؼٕٞ أٗلغْٜ.

 

ْْ ٓخ ٗٞع حُٜذح٣ش ك٢ هُٞٚ )  ُٞد كَََٜذ٣َْ٘خُٛ ُٔ خ ػَ َّٓ أَ  (؟َٝ

 أ١: ٛذح٣ش ر٤خٕ.

 

 ُٔخرح خـ هللا هّٞ ػٔٞد رض٣خدس ر٤خٕ ؟ 

ػٔٞد، آ٣ش ٝاٗٔخ ٗـ ػ٤ِْٜ، ٝإ ًخٕ ؿ٤ٔغ ح٧ْٓ حٌُِٜٔش، هذ هخٓض ػ٤ِْٜ حُلـش، ٝكقَ ُْٜ حُز٤خٕ، ٧ٕ آ٣ش 

 رخٛشس، هذ سآٛخ فـ٤شْٛ ًٝز٤شْٛ، ٝرًشْٛ ٝأٗؼخْٛ، ًٝخٗض آ٣ش ٓزقشس، كِٜزح خقْٜ رض٣خدس حُز٤خٕ ٝحُٜذٟ.

 

 ٓخ ع٘ش هللا ك٢ كٍِٞ حُؼزحد ػ٠ِ ٖٓ ًزد حُشعَ ؟ 

 َٕ خُٗٞح ٣َظَّوُٞ ًَ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٤َْ٘خ حَُِّز٣ َـّ َٗ َٝ حُٔئ٤ٖ٘ٓ حُٔظو٤ٖ ُِؾشى، ( أ١ ٗـ٠ هللّا فخًُلخ ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ٖٝٓ حطزؼٚ ٖٓ )

 ٝحُٔؼخف٢.

 

ْْ  ُٔخرح خقض ٛزٙ ح٧ػنخء ك٢ هُٞٚ ))  ُؿُُِٞدُٛ َٝ  ْْ أَْرَقخُسُٛ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ ْْ َع ِٜ َِٜذ َػ٤َِْ  (؟َؽ

ؽٜذ ػ٤ِْٜ ًَ ػنٞ ٖٓ أػنخثْٜ، كٌَ ػنٞ ٣وٍٞ: أٗخ كؼِض ًزح ًٝزح، ٣ّٞ ًزح ًٝزح. ٝخـ ٛزٙ ح٧ػنخء 

 وغ رٜخ، أٝ رغززٜخ.حُؼ٬ػش، ٧ٕ أًؼش حُزٗٞد، اٗٔخ ط
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 ٓخ ٓٞهق حٌُخكش٣ٖ ٖٓ أػنخثْٜ ػ٘ذٓخ طؾٜذ ػ٤ِْٜ ؟ 

ْْ  كبرح ؽٜذص ػ٤ِْٜ ػخطزٞٛخ، ) ِٛ ُِِٞد ـُ هَخُُٞح ُِ َْ  ( ٛزح د٤َُ ػَ إٔ حُؾٜخدس طوغ ٖٓ ًَ ػنٞ ًٔخ رًشٗخ: )َٝ ُِ

ْْ َػ٤ََِْ٘خ  ِْٜذطُ ََّ َؽ٢ٍْء  ( ٝٗلٖ ٗذحكغ ػٌٖ٘؟ )َؽ ًُ ْٗطََن  ُ حَُِّز١ أَ ْٗطَوََ٘خ هللاَّ ( ك٤ِظ ك٢ آٌخٗ٘خ، ح٫ٓظ٘خع ػٖ هَخُُٞح أَ

 حُؾٜخدس ك٤ٖ أٗطو٘خ حُز١ ٫ ٣غظؼق٢ ػٖ ٓؾ٤جظٚ أكذ.

 

ٍس  )  شَّ َٓ  ٍَ َّٝ ْْ أَ ٌُ َٞ َخَِوَ ُٛ  (ُٜخ ٓؼ٤٤ٖ٘ ٓخٛٔخ ؟َٝ

َٕ  ٗطخم. )كٌٔخ خِوٌْ رزٝحطٌْ، ٝأؿغخٌْٓ، خِن أ٣نخ فلخطٌْ، ٖٝٓ رُي، ح٩ ِٚ طُْشَؿُؼٞ ا٤َُِْ ( ك٢ ح٥خشس، َٝ

 ك٤ـض٣ٌْ رٔخ ػِٔظْ.

 ٣ٝلظَٔ إٔ حُٔشحد رزُي، ح٫عظذ٫ٍ ػ٠ِ حُزؼغ رخُخِن ح٧ٍٝ، ًٔخ ٛٞ هش٣وش حُوشإٓ.

 

 ٓخ ٗٞع ظْٜ٘ ٝٓخ ػخهزظٚ ؟ 

 ْْ ْ٘ظُ ْٖ ظََ٘ ٌِ َُ خ ( ربهذحٌْٓ ػ٠ِ حُٔؼخف٢ )َٝ َّٔ ِٓ ؼ٤ًِشح  ًَ  ُْ َ ٫ ٣َْؼَِ َّٕ هللاَّ َٕ  أَ ُِٞ َٔ ( كِزُي فذس ٌْٓ٘ ٓخ فذس، ٝٛزح طَْؼ

ْْ  حُظٖ، فخس عزذ ٬ًْٜٛ ٝؽوخثْٜ ُٜٝزح هخٍ: ) ٌُ ْْ رَِشرِّ ْ٘ظُ ُْ حَُِّز١ ظََ٘ ٌُ ْْ ظَُّ٘ ٌُ َرُِ ( حُظٖ حُغ٤ت، ك٤غ ظ٘٘ظْ رٚ، َٝ

ْْ  ٓخ ٫ ٤ِ٣ن رـ٬ُٚ. ) ًُ َٖ  ( أ١: أٌٌِْٛ )أَْسَدح َُْخخِعِش٣ َٖ ح ِٓ  ْْ ٝأ٤ِْٜٛ ٝأد٣خْٜٗ رغزذ ح٧ػٔخٍ  ( ٧ٗلغْٜكَؤَْفزَْلظُ

حُظ٢ أٝؿزٜخ ٌُْ ظٌْ٘ حُوز٤ق رشرٌْ، كلوض ػ٤ٌِْ ًِٔش حُؼوخد ٝحُؾوخء، ٝٝؿذ ػ٤ٌِْ حُخِٞد حُذحثْ، ك٢ 

 حُؼزحد، حُز١ ٫ ٣لظش ػْٜ٘ عخػش.

 

 َٛ ٣٘لؼْٜ فزشْٛ ؟ 

 ْْ َُُٜ ٟ ًٞ ْؼ َٓ ْٕ ٣َْقزُِشٝح كَخَُّ٘خُس  ِ كخُش هُذِّس آٌخٕ حُقزش ػ٤ِٜخ، كخُ٘خس ٫ ٣ٌٖٔ  ( ك٬ َؿََِذ ػ٤ِٜخ، ٫ٝ فزش، ًَٝكَب

حُقزش ػ٤ِٜخ، ٤ًٝق حُقزش ػ٠ِ ٗخس، هذ حؽظذ كشٛخ، ٝصحدص ػ٠ِ ٗخس حُذ٤ٗخ، رغزؼ٤ٖ مؼلًخ، ٝػظْ ؿ٤ِخٕ 

ك٤ٜٔٔخ، ٝصحد ٗظٖ فذ٣ذٛخ، ٝطنخػق رشد صٜٓش٣شٛخ ٝػظٔض ع٬عِٜخ ٝأؿ٬ُٜخ، ًٝزشص ٓوخٓؼٜخ، ٝؿِع 

حٜٗخ، ٝصحٍ ٓخ ك٢ هِٞر  ْٜ ٖٓ سكٔظْٜ.ُخضَّ

 

 َٛ ٣ل٤ذْٛ حُؼظذ ؟ 

ْٕ ٣َْغظَْؼظِزُٞح  اِ َٝ َٖ  ( أ١: ٣طِزٞح إٔ ٣ضحٍ ػْٜ٘ حُؼظذ، ٣ٝشؿؼٞح ا٠ُ حُذ٤ٗخ، ٤ُغظؤٗلٞح حُؼَٔ. )) ِٓ  ْْ خ ُٛ َٔ كَ

 َٖ ْؼظَز٤ِ ُٔ ُْ ( ٧ٗٚ رٛذ ٝهظٚ، ٝػٔشٝح، ٓخ ٣ؼٔش ك٤ٚ ٖٓ طزًش ٝؿخءْٛ حُ٘ز٣ش ٝحٗوطؼض كـظْٜ، ٓغ إٔ حعظؼظخرْٜ، ح

َٕ .ًزد ٓ خِررُٞ ٌَ َُ ْْ ُ َّٜ اِٗ َٝ  ُْٚ٘ خ ُُٜٗٞح َػ َٔ ٝح ََُؼخُدٝح ُِ ْٞ ُسدُّ َُ َٝ  ْٜ٘ 

 

ْْ ٓخعزذ طو٤ل حُوشٗخء حُٔظ٤٤ِٖ ُِظخ٤ُٖٔ ك٢ هُٞٚ )  ِْلَُٜ خ َخ َٓ َٝ  ْْ ِٜ َٖ أ٣َِْذ٣ خ ر٤َْ َٓ  ْْ ُٞح َُُٜ ْْ هَُشَٗخَء كََض٣َّ٘ ه٤ََّْنَ٘خ َُُٜ َٝ

ٍْ هَ  َٓ
ٍُ ك٢ِ أُ ْٞ ُْوَ ُْ ح ِٜ َكنَّ َػ٤َِْ َٝ ْٖ ِٓ ِّٖ  ْذ َخَِْض  ـِ ُْ َٖ ح ِٓ  ْْ ِٜ َٖ (؟ هَْزِِ خُٗٞح َخخِعِش٣ ًَ  ْْ ُ َّٜ ِْٗظ اِٗ ح٩ِ َٝ 

 ٝٛزح حُظغ٤ِو ٝحُظو٤٤ل ٖٓ هللّا ٌُِٔزر٤ٖ حُؾ٤خه٤ٖ، رغزذ اػشحمْٜ ػٖ رًش هللّا ٝآ٣خطٚ، ٝؿلٞدْٛ حُلن.

 

 ٓخ ٓٞهق حٌُخكش٣ٖ ٖٓ حُوشإٓ ؟ 

ُؼٞح ََُِٜزح  ٤ْٜ رزُي، كوخٍ: )٣خزش طؼخ٠ُ ػٖ اػشحك حٌُلخس ػٖ حُوشإٓ، ٝطٞحف َٔ لَُشٝح ٫ طَْغ ًَ  َٖ ٍَ حَُِّز٣ هَخ َٝ

 ِٕ ُْوُْشآ ( أ١: أػشمٞح ػ٘ٚ رؤعٔخػٌْ، ٝا٣خًْ إٔ طِظلظٞح، أٝ طقـٞح ا٤ُٚ ٫ٝ ا٠ُ ٖٓ ؿخء رٚ، كبٕ حطلن أٌْٗ ح
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ِٚ  عٔؼظٔٞٙ، أٝ عٔؼظْ حُذػٞس ا٠ُ أكٌخٓٚ، كـ ) ح ك٤ِ ْٞ ـَ ُْ كخثذس ك٤ٚ، رَ ك٤ٚ حُٔنشس، ( أ١: طٌِٔٞح رخ٬ٌُّ حُز١ ٫ ح

أكًذح ٣ِٔي ػ٤ٌِْ ح٬ٌُّ رٚ، ٝط٬ٝس أُلخظٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ، ٛزح ُغخٕ كخُْٜ، ُٝغخٕ ٓوخُْٜ،  -ٓغ هذسطٌْ -٫ٝ طٌٔ٘ٞح 

ْْ  ك٢ ح٩ػشحك ػٖ ٛزح حُوشإٓ، ) ٌُ َٕ  ( إ كؼِظْ رُي )ََُؼَِّ ِِزُٞ ـْ ( ] ٝٛزٙ [ ؽٜخدس ٖٓ ح٧ػذحء، ٝأٝمق حُلن، طَ

ذحء، كبْٜٗ ُْ ٣لٌٔٞح رـِزظْٜ ُٖٔ ؿخء رخُلن ا٫ ك٢ كخٍ ح٩ػشحك ػ٘ٚ ٝحُظٞحف٢ رزُي، ٓخ ؽٜذص رٚ ح٧ػ

ٝٓلّٜٞ ٬ًْٜٓ، أْٜٗ إ ُْ ٣ِـٞح ك٤ٚ، رَ حعظٔؼٞح ا٤ُٚ، ٝأُوٞح أرٛخْٜٗ، أْٜٗ ٫ ٣ـِزٕٞ، كبٕ حُلن، ؿخُذ ؿ٤ش 

 ٓـِٞد، ٣ؼشف ٛزح، أفلخد حُلن ٝأػذحإٙ.

 

 ٓخ ؿضحء أػذحء هللا ؟ 

ِِْذ  ُُْخ ْْ ك٤َِٜخ َدحُس ح َؿَضحًء  ( أ١: حُخِٞد حُذحثْ، حُز١ ٫ ٣لظش ػْٜ٘ حُؼزحد عخػش، ٫ٝ ْٛ ٣٘قشٕٝ، ٝرُي )حَُّ٘خُس َُُٜ

 َٕ َلُذٝ ـْ خُٗٞح رِآ٣َخطَِ٘خ ٣َ ًَ خ  َٔ ( كبٜٗخ آ٣خص ٝحملش، ٝأدُش هخهؼش ٓل٤ذس ٤ُِو٤ٖ، كؤػظْ حُظِْ ٝأًزش حُؼ٘خد، ؿلذٛخ، رِ

 ٝحٌُلش رٜخ.

 

 

 د ثٛبَٛخ:نًسب

 (:ٔآٚخ )

*يٍ سٕسح فصهذ ئنٗ سٕسح األدمبف رجذأ ثـ )دى( ثى رُزٚم انكزبة يٍ هللا ٔاخزهفذ انصفبد )صفبد هللا 

سجذبَّ ٔرعبنٗ( انًشرجطخ ثزُزٚم انكزبة فًشح رأرٙ انشدًٍ انشدٛى ٔيشح انعزٚز انذكٛى، فًب دالنخ 

 ْزا؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

ٝاٗٔخ طزذأ ٖٓ عٞسس حُزوشس )أُْ رُي حٌُظخد ٫ س٣ذ ك٤ٚ( آٍ ػٔشحٕ )أُْ هللا ٫ ٢ٛ ٤ُغض ٓخظقش رـ )كْ( كوو 

اُٚ ا٫ ٛٞ حُل٢ حُو٤ّٞ ّٗضٍ ػ٤ِي حٌُظخد( ح٧ػشحف )أُٔـ ًظخد أٗضٍ ا٤ُي(، )هٚ ٓخ أٗضُ٘خ ػ٤ِي حُوشإٓ 

رـ )كْ( كوو  ُظؾو٠(، )٣ظ ٝحُوشإٓ حُل٤ٌْ( )م ٝحُوشإٓ حُٔـ٤ذ( )ؿ ٝحُوشإٓ ر١ حُزًش( ك٢ٜ ٤ُغض ٓخظقش

ٝاٗٔخ ك٢ ؿخُذ ح٧كشف حُٔوطؼش. ٝأؽٜش ٓخ ه٤َ ك٢ رُي إٔ ٛزح حٌُظخد حُز١ طلذحًْ رٚ ٝأٗضُٚ سد حُؼخ٤ُٖٔ 

ٛٞ ٖٓ ٓلشدحص ٬ًٌْٓ كخكؼِٞح ٓؼِٚ. ٣ؤط٢ ٖٓ ٛزٙ حُٔلشدحص ر٬ٌّ ٓؼـض، ٛزح أؽٜش ٓخ ه٤َ ك٢ ٛزح. ٝهغْ هخٍ 

 شدحطٌْ ُزُي ػوّذ ك٢ أؿِزٜخ رخ٬ٌُّ ػٖ حُوشإٓ ٝحُزًش.أٗٚ ٣ـٔغ ر٤ٖ ح٧كشف ٌُٖ أؽٜش ٓخ ه٤َ أٗٚ ٖٓ ٓل

 (:ٙآٚخ )

ُُٓكْى ئِنٌَّ  ب ئِنَ ًَ َّٙ أَََّ ب أَََب ثََشٌش ِيْثهُُكْى َُٕٚدٗ ئِنَ ًَ اِدٌذ *يب انفشق يٍ انُبدٛخ انجٛبَٛخ ثٍٛ لٕنّ رعبنٗ: )لُْم ئََِّ َٔ  

ٌْٚم  َٔ َٔ اْسزَْغفُِشُِٔ  َٔ  ِّ ْٛ ٕا ئِنَ ًُ ٍَ )فَبْسزَمِٛ ْشِشِكٛ ًُ ِ ٙنِْه َُْذ هللاَّ ٌذ ِع ْٓ ٍَ َع ْشِشِكٛ ًُ ٌُ نِْه َْٛف َُٚكٕ ( فصهذ( ٔثٍٛ لٕنّ )َك

ُٓىْ  ٕا نَ ًُ ب اْسزَمَبُيٕا نَُكْى فَبْسزَمِٛ ًَ ْسِجِذ اْنَذَشاِو فَ ًَ َُْذ اْن َْْذرُْى ِع ٍَ َعب ِّ ئاِلَّ انَِّزٚ َُْذ َسُسٕنِ ِع َٔ ( ٍَ زَّمِٛ ًُ َ ُِٚذتُّ اْن ٌَّ هللاَّ ( 7ئِ

 انزٕثخ( ؟)د.دسبو انُعًٛٗ(

خ أََٗخ  َٔ َْ اَِّٗ ٛزح اعظوخّ ا٠ُ ح٧ٓش ًؤٗٚ ًخٕ رؼ٤ذحً ػ٘ٚ، اعظوخّ ٨ُٓش ٓؼ٘خٙ هش٣ذ ٓ٘ٚ ُٝٞ ٗظشٗخ ا٠ُ ح٣٥ظ٤ٖ )هُ

 ٌَ ٣ْ َٝ َٝ لُِشُٝٙ  ـْ حْعظَ َٝ  ِٚ ٞح ا٤َُِْ ُٔ حِكٌذ كَخْعظَو٤ِ َٝ ْْ اٌَُِٚ  ٌُ خ اَُُِٜ َٔ ْْ ٣َُٞك٠ ا٢ََُِّ أََّٗ ٌُ ْؼُِ ِٓ َٖ ) رََؾٌش  ٤ًِ ْؾِش ُٔ ِْ (( ارٕ ْٛ رؼ٤ذٕٝ ُِٙ
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ٝحُٔطِٞد إٔ ٣غظو٤ٔٞح ا٠ُ هللا، ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ )٣َٝٝ ُِٔؾش٤ًٖ( ْٛ ٓؾشًٕٞ ْٛ رؼ٤ذٕٝ. أٓخ ح٣٥ش ح٧خشٟ 

ِذ حُْ  ـِ ْغ َٔ ُْ َْ٘ذ ح ْْ ِػ َٖ َػخَْٛذطُ ِٚ ا٫َِّ حَُِّز٣ َْ٘ذ َسُعُِٞ ِػ َٝ  ِ َْ٘ذ هللاَّ ٌْٜذ ِػ َٖ َػ ٤ًِ ْؾِش ُٔ ِْ ُِ ُٕ ٌُٞ ٤َْق ٣َ ًَ ( أٗض طؼخٛذ اٗغخٗخً ) ِّ َلَشح

( ك٤ٜخ هشد ر٤٘ٔخ ح٠ُٝ٧ ك٤ٜخ رُؼذ. َٖ ظَّو٤ِ ُٔ ُْ َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ هللاَّ ْْ اِ ٞح َُُٜ ُٔ ْْ كَخْعظَو٤ِ ٌُ ٞح َُ ُٓ خ حْعظَوَخ َٔ كخُ٘ظخّ ػخّ  أٓخٓي، )كَ

 )ا٠ُ( ؿخ٣ش رؼ٤ذس ٝح٬ُّ ؿخ٣ش هش٣زش. 

 (:7آٚخ )

ُْى ثِبٜخِ  َٔ ٌَ )*يب دالنخ ركشاس )ْى( فٙ اٜٚخ ) ُْْى َكبفُِشٔ ( فٗ ثعط انسٕس ثًُٛب فٙ سٕسح األعشاف 7َٖشِح 

( ٌَ ُْى ثِبِٜخَشِح َكبفُِشٔ َٔ ًجب  َٕ َٓب ِع َْٚجغََُٕ َٔ ٌَ َعٍ َسجِِٛم هللّاِ  ٔ ٍَ َُٚصذُّ ((؟)د.فبظم ٘ٗنى ٚكشس )ْى( )انَِّزٚ

 انسبيشائٗ(

ٕ( آًذ ٖٓ ػذّ ِرًش )ْٛ(. ٖٓ أْٛ ٗؼشف حُلٌْ حُ٘ل١ٞ ُٔخرح حُظٌشحس؟ حُظٌشحس ٣ل٤ذ حُظ٤ًٞذ. )ْٛ ًخكشٝ

أؿشحك حُظٌشحس ك٢ حُِـش حُظ٤ًٞذ. اكذٟ ح٣٥ظ٤ٖ ٓئًذس ٝح٧خشٟ ٤ُغض ٓئًذس. ٗٞمق حُٔغؤُش أ٫ًٝ ك٢ 

( َٖ ٤ ِٔ ْْ إَٔ َُّْؼَ٘شُ هللّاِ َػ٠َِ حُظَّخُِ ٌٕ ر٤ََُْٜ٘ َئرِّ ُٓ  َٕ ٣َزْ ٗٗح٧ػشحف )كَؤَرَّ َٝ َِ هللّاِ  َٕ َػٖ َعز٤ِ ٝ َٖ ٣َُقذُّ ُْٛ ( حَُِّز٣ َٝ ًؿخ  َٞ ََٜٞٗخ ِػ ـُ

( َٕ خكُِشٝ ًَ (( ٖٓ دٕٝ طٌشحس. ُؼ٘ش هللا ػ٠ِ حُظخ٤ُٖٔ حُز٣ٖ ٣قذٕٝ ػٖ عز٤َ هللا. ٗؤخز آ٣ش ؽز٤ٜش ٘ٗرِخ٥ِخَشِس 

ٍُ ح٧َ  ٣َوُٞ َٝ  ْْ ِٜ َٕ َػ٠َِ َسرِّ َُـجَِي ٣ُْؼَشُمٞ ْٝ ِزرًخ أُ ًَ ِٖ حْكظََشٟ َػ٠َِ هللّاِ  َّٔ ِٓ  ُْ ْٖ أَْظَِ َٓ َٝ ْؽَٜخُد َٛـُئ٫ء رٜخ ك٢ عٞسس ٛٞد )

( َٖ ٤ ِٔ ْْ أ٫ََ َُْؼَ٘شُ هللّاِ َػ٠َِ حُظَّخُِ ِٜ َزرُْٞح َػ٠َِ َسرِّ ًَ  َٖ ُْٛ 8ٔحَُِّز٣ َٝ ًؿخ  َٞ ََٜٞٗخ ِػ ـُ ٣َْز َٝ َِ هللّاِ  َٕ َػٖ َعز٤ِ ٝ َٖ ٣َُقذُّ ( حَُِّز٣

( َٕ خكُِشٝ ًَ  ْْ ْٖ  (( ًّشس )ْٛ(. ُٞ ٫كظ٘خ ح٣٥ظ٤ٖ: صحد ػ٠ِ ح٠ُٝ٧ ح٩كظشحء9ٔرِخ٥ِخَشِس ُٛ َٓ َٝ ػ٠ِ هللا حٌُزد )

 َ٣ َٝ َِ هللّاِ  َٕ َػٖ َعز٤ِ ٝ َٖ ٣َُقذُّ ِزرًخ( أٓخ ك٢ ح٠ُٝ٧ كٔخ هخٍ ٝاٗٔخ هخٍ )حَُِّز٣ ًَ ِٖ حْكظََشٟ َػ٠َِ هللّاِ  َّٔ ِٓ  ُْ ََٜٞٗخ أَْظَِ ـُ ْز

ْْ أ٫ََ َُْؼَ٘شُ هللّاِ َػ٠َِ حُظَّ  ِٜ َزرُْٞح َػ٠َِ َسرِّ ًَ  َٖ ًؿخ(. ك٢ عٞسس ٛٞد هخٍ )حَُِّز٣ َٞ ( صحد ػ٠ِ ح٠ُٝ٧ ح٩كظشحء ػ٠ِ ِػ َٖ ٤ ِٔ خُِ

 هللا حٌُزد ًٝزرٞح ػ٠ِ سرْٜ. 

 (:ٔٔآٚخ )

 *يب انفشق ثٍٛ ْزِ انكهًبد؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

ًَشٛخً: َّْ  ًُشٛخً ٝ ًَشٛخً رلظق حٌُخف كظل٤ذ حُؼَٔ رخ٩ؿزخس ٖٓ آخش. )ػُ ًُشٛخً رنْ حٌُخف ٛٞ حُؼَٔ ٓغ حُٔؾوش أٓخ 

خء َٔ ٟ ا٠َُِ حُغَّ َٞ َٖ ) حْعظَ ْشًٛخ هَخَُظَخ أَط٤ََْ٘خ هَخثِِؼ٤ ًَ  ْٝ ًػخ أَ ْٞ ٨َُِْْسِك حِْثظ٤َِخ هَ َٝ ٍَ ََُٜخ  ٌٕ كَوَخ ٢َِٛ ُدَخخ  ( كقِض(.َٔٔٝ

 هٞػخً طؼ٢٘ طِوخث٤خً ٖٓ حُ٘لظ ٝهخثؼخً طؼ٢٘ هخثؼخً ٩سحدس هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ. هٞػخً ٝهخثؼخً:

 (:ٗٔآٚخ )

هللا فٙ انجٕاة ٔكهًخ أَزل فٙ انسإال فٙ اٜٚخ )ئِْر َجبءْرُُٓى *يب دالنخ اسزخذاو كهًخ سثُب فٙ انسإال ٔ

ْٕ َشبء َسثَُُّب أَلَََزَل َياَل  َ لَبنُٕا نَ ِْٓى أاَلَّ رَْعجُُذٔا ئاِلَّ هللاَّ ٍْ َخْهفِ ِي َٔ ِْٓى  ِْٚذٚ ٍِ أَ ْٛ ُسُم ِيٍ ثَ ب أُْسِسْهزُْى ثِِّ انشُّ ًَ ئَِكخً فَاََِّب ثِ

( ٌَ  م انسبيشائٗ(( فصهذ(؟)د.فبظَٗٔكبفُِشٔ

حُلشم ر٤ٖ هللا ٝحُشد ٓؼشٝف: هللا ُلع حُـ٬ُش اعْ حُؼِْ ٓؾظن ٖٓ ح٩ُٚ ًٔخ ٣وخٍ ٝحُشد ٛٞ حُٔشر٢ ٝحُٔٞؿٚ 

ْٞ َؽخء  شً( ُٞ ؽخء سر٘خ دػٞس حُخِن ٝٛذح٣ظْٜ ٧ٗضٍ  َسرَُّ٘خٝحُٔشؽذ ٌُٖ عزذ ح٩خظ٤خس ك٢ ح٣٥ش )َُ ٌَ ٬َثِ َٓ  ٍَ ٧َََٗض
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َ ػزخدس هللا )أ٫ََّ طَْؼزُُذٝح ا٫َِّ  ٬ٓثٌش ٧ٕ حُشعَ دػْٞٛ ا٠ُ ْٞ َؽخء هللاَّ َخ( هخُٞح )َُ شً( ُٞ ؽخء ٛذح٣ش  َسرُّ٘ ٌَ ٬َثِ َٓ  ٍَ ٧َََٗض

حُخِن ٝدػٞطْٜ ًخٕ أٗضٍ ٬ٓثٌش ٝحُشد ٛٞ حُٜخد١ ٝحُٔٞؿٚ ٝحُٔشؽذ ُزُي أٗغذ إٔ ٣وٍٞ سر٘خ ُٝزُي ًؼ٤شحً 

٢ِ ََٛذح٢ِٗ سَ  َْ اَِّٗ٘ ٍْ )ٓخ ٣وظشٕ حُشد رخُٜذح٣ش )هُ ْغظَو٤ِ ُّٓ ِؼ٢َ َسر٢ِّ ٔٙٔر٢ِّ ا٠َُِ ِفَشحٍه  َٓ  َّٕ ٬َّ اِ ًَ  ٍَ ( ح٧ٗؼخّ( )هَخ

( ِٖ ِْٜذ٣ ِؼ٢َ َسر٢ِّ َع٤َ َٓ  َّٕ ٬ًََّ اِ  ٍَ ِٖ هَخ ِْٜذ٣ ( حُؾؼشحء( ًؼ٤شحً ٓخ ٣وظشٕ رخُٜذح٣ش، هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ًَ ؽ٢ء َٕٙع٤َ

 َّٖ ٌِ َُ َٝ ْٖ أَْكزَْزَض  َٓ ِْٜذ١  ٖ ٣ََؾخء )ر٤ذٙ )اََِّٗي ٫َ طَ َٓ ِْٜذ١  َ٣ َ ( حُوقـ( ُٞ ؽخء سر٘خ دػٞس حُخِن ٝٛذح٣ظْٜ ٙ٘هللاَّ

َ كخُٔ٘خعذ ٓغ حُٜذح٣ش حُشد ٧ٗٚ حُٜخد١ ٝحُٔشؽذ ٝحُٔشر٢، حُؼزخدس أهشد ؽ٢ء هلل )أ٫ََّ طَْؼزُُذٝح ا٫َِّ  ( ٝحُشد هللاَّ

ح١َ  طغظؼَٔ ُـ٤ش هللا ٢ٛٝ ؿ٤ش خخفش رخهلل ك٘وٍٞ ٓؼ٬ً سد حُز٤ض، كظ٠ ك٢ عٞسس َٞ ْؼ َٓ  َٖ ُ َسر٢ِّ أَْكَغ ٣ٞعق )اَِّٗٚ

ْش٢ِٗ ِػَ٘ذ َسرَِّي )ٖٕ) ًُ ( ٣ٞعق( ٧ٕ حُشد ٛٞ حُو٤ْ ٝحُٔشؽذ ٝحُٔٞؿٚ كؤٗغذ ٓغ اٗضحٍ ٕٗ( ٣ٞعق( )حْر

 ح٬ُٔثٌش ٝؿؼٞٗش حُخِن ٝٛذح٣ظْٜ ًِٔش حُشد.

 (:ٙٔآٚخ )

 *يب انفشق ثٍٛ كهًخ سٚخ ٔسٚبح فٙ انمشآٌ انكشٚى؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

ْْ  س٣ق ًِٔش ِٜ َِْ٘خ َػ٤َِْ َفْشَفشحً  ِس٣لخً ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ طغظؼَٔ ُِّؾش ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس كّقِض )كَؤَْسَع

 ٫َ ْْ ُٛ َٝ ََُؼَزحُد ح٥ِْخَشِس أَْخَضٟ  َٝ ٤َْٗخ  َُْل٤َخِس حُذُّ ُِْخْض١ِ ك٢ِ ح ْْ َػَزحَد ح ُِز٣وَُٜ ٍّ َِّٗلَغخٍص ُِّ٘ َٕ }ك٢ِ أ٣ََّخ   {(.٣َُٔٙ٘قُشٝ

ك٢ٜ طغظؼَٔ ك٢ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ُِخ٤ش ًخُش٣خف حُٔزّؾشحص ًٔخ ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس حُـخػ٤ش حُش٣خف  أٓخ ًِٔش

طِ  ْٞ َٓ ِٚ ح٧َْْسَك رَْؼَذ  ْصٍم كَؤَْك٤َخ رِ ٖ سِّ ِٓ خِء  َٔ َٖ حُغَّ ِٓ  ُ ٍَ هللاَّ خ أََٗض َٓ َٝ َخِس  حَُّٜ٘ َٝ  َِ حْخظ٬َِِف ح٤َُِّْ َٝ طَْقِش٣ِق ) َٝ ٣َخفِ َٜخ  آ٣َخٌص  حُشِّ

{ َٕ ٍّ ٣َْؼوُِِٞ ْٞ  {(.ُِّ٘وَ

 َٕ خ َٔ ُُِغ٤َِْ َٝ ٣قَ ٝك٢ عٞسس عزؤ ) َٖ  حُشِّ َُ ر٤َْ َٔ ٖ ٣َْؼ َٓ  ِّٖ ـِ ُْ َٖ ح ِٓ َٝ ُْوِْطِش  َٖ ح َِْ٘خ َُُٚ َػ٤ْ أََع َٝ ٌْٜش  حُكَٜخ َؽ َٝ َس َٝ ٌْٜش  َٛخ َؽ ُّٝ ُؿُذ

 ِٓ ِشَٗخ ُِٗزْهُٚ  ْٓ ْٖ أَ ْْ َػ ُْٜ٘ ِٓ ٖ ٣َِضْؽ  َٓ َٝ  ِٚ ِٕ َسرِّ ِٚ رِبِْر {( حعظؼِٔض ًِٔش س٣ق ٓغ ع٤ِٔخٕ ٌُٜ٘خ ْٕٖٔ َػَزحِد حُغَِّؼ٤ِش }٣ََذ٣ْ

 ُْ طُخقـ ُؾ٢ء كـخءص ػخٓش هذ طٌٕٞ ُِخ٤ش أٝ ُِؾش ٧ٕ هللا عّخشٛخ ُغ٤ِٔخٕ ٣ظقشف رٜخ ٤ًق ٣ؾخء.

 

 (:ٕٓآٚخ )

ْٔب جبؤْب شٓذ عهٛٓى( ٔلٕنّ )دزٗ ئرا جبء يب*يب دالنخ اسزخذاو )يب( أ دزفٓب فٙ لٕنّ رعبنٗ )دزٗ ئرا 

 فزذذ أثٕاثٓب(؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

خ َؿخُإَٝٛخ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس كقِض )َكظ٠َّ اَِرح  َٓ َٕ ُِٞ َٔ خُٗٞح ٣َْؼ ًَ خ  َٔ ْْ رِ ُؿُُِٞدُٛ َٝ  ْْ أَْرَقخُسُٛ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ ْْ َع ِٜ َِٜذ َػ٤َِْ َؽ

( ٝٛزح ٖٓ ؿشحثذ ح٧ٓٞس إٔ ٣ؾٜذ حُغٔغ ٝحُزقش ٝحُـِٞد ػ٠ِ حُ٘خط ُٝزح حهظن٠ حعظخذحّ )ٓخ(  {ٕٓ}

لَُشٝح ا٠َُِ َؿَٜ  ًَ  َٖ ِع٤َن حَُِّز٣ َٝ شحً َكظ٠َّ اَِرح ُِظ٤ًٞذ(، أٓخ ك٢ عٞسس حُضٓش كوذ ؿخءص ح٣٥ش ) َٓ َْ ُص كُظَِلْض  َؿخُإَٝٛخَّ٘

 ٌُ ٣ُِ٘زُسَٝٗ َٝ  ْْ ٌُ ْْ آ٣َخِص َسرِّ ٌُ َٕ َػ٤َِْ ْْ ٣َْظُِٞ ٌُ ٘ ِّٓ  ٌَ ْْ ُسُع ٌُ ْْ ٣َؤْطِ ْْ َخَضَٗظَُٜخ أََُ َُُٜ ٍَ هَخ َٝ حرَُٜخ  َٞ ْٖ أَْر ٌِ َُ َٝ ْْ ََٛزح هَخُُٞح ر٠ََِ  ٌُ ِٓ ْٞ ْْ ُِوَخء ٣َ

َُْؼَزحِد َػ٠َِ شُ ح َٔ ِِ ًَ َٖ } َكوَّْض  خكِِش٣ ٌَ ُْ  {( ٝٛ٘خ ح٧ٓش ػخد١ ارح ؿخءٝح كُظلض ح٧رٞحد.1ٔح
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:ٕٔآٚخ )

َِٓذ  َْب َش *يب دالنخ سإال انجهٕد فمػ دٌٔ غٛشْب يٍ األععبء انزٙ شٓذد عهٛٓى فٙ اٜٚخ )َدزَّٗ ئَِرا َيب َجبُؤٔ

( ٌَ هُٕ ًَ ب َكبَُٕا َْٚع ًَ ُْْى ثِ ُجهُُٕد َٔ ُْْى  أَْثَصبُس َٔ ُْٓى  ُع ًْ ِْٓى َس ْٛ لَبنُٕا َٕٓعهَ َٔ ِْىْ (  َُْٛب ) نُِجهُِٕد ِٓذرُّْى َعهَ  ( فصهذ(؟ٕٔنَِى َش

ْض ُؿُِٞدُ حُـِ ـَ خ َِٗن َٔ َِّ ًُ ْْ َٗخًسح  ِٜ َف ُْٗق٤ِِ ْٞ لَُشْٝح رِآ٣َخطَِ٘خ َع ًَ  َٖ َّٕ حَُِّز٣ ْْ ٞد طلظ حُؼزحد ٣ٝ٘خُٜخ حُؼزحد ٝطذسًٚ )اِ ُٛ

َُْؼَزحَد ) ْْ ُؿًُِٞدح َؿ٤َْشَٛخ ٤َُُِزٝهُْٞح ح َُْ٘خُٛ  ( حُ٘غخء( ٙ٘رَذَّ

 َُ ًُ رَُكهِّ َٔ ِْٓى  ِْ ا َٕ َو ََْخزُِى َعهَٗ أَْف ْٕ ِْٓى *)اْنَٛ ِْٚذٚ ُٓىْ ب أَ َُٓذ أَْسُجهُ رَْش َٔ ( ٌَ ب َكبَُٕا َْٚكِسجُٕ ًَ ( ٚس( )َدزَّٗ ئَِرا َيب ٘ٙثِ

( ٌَ هُٕ ًَ ب َكبَُٕا َْٚع ًَ ُْْى ثِ ُجهُُٕد َٔ ُْْى  أَْثَصبُس َٔ ُعُْٓى  ًْ ِْٓى َس ْٛ َِٓذ َعهَ َْب َش لَبنُٕا َٕٓجبُؤٔ َٔ َُْٛب(  ِٓذرُّْى َعهَ ِْْى نَِى َش  نُِجهُِٕد

( ٌَ ِّ رُْشَجعُٕ ْٛ ئِنَ َٔ ٍح  َل َيشَّ َّٔ َٕ َخهَمَُكْى أَ ُْ َٔ ٍء  ْٙ ُ انَِّز٘ أََطََك ُكمَّ َش ( فصهذ( يب انهًسخ انجٛبَٛخ ٕٔلَبنُٕا أََطَمََُب هللاَّ

فٙ اخزالف خزبو اٜٚزٍٛ؟ ٔنًبرا لبنٕا نجهٕدْى ٔنٛس نهسبَٓى يثالً؟ ٔنًبرا رشٓذ انجهٕد دٌٔ ثبلٙ 

 بيشائٗ()د.فبظم انساألععبء؟

 ْْ ِٜ َ٘خ أ٣َِْذ٣ ُٔ ِِّ ٌَ طُ َٝ  ْْ ِٜ ِٛ ح َٞ ُْ َػ٠َِ أَْك َّ َْٗخظِ ْٞ َ٤ُْ ْْ ٗوشأ ح٣٥خص )ح طَْؾَُٜذ أَْسُؿُُِٜ َٝ ( َٕ ِغزُٞ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٔ ( ٣ظ( ٝك٢ كقِض ٘ٙرِ

خُٗٞح  ًَ خ  َٔ ْْ رِ ُؿُُِٞدُٛ َٝ  ْْ أَْرَقخُسُٛ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ ْْ َع ِٜ َِٜذ َػ٤َِْ خ َؿخُإَٝٛخ َؽ َٓ َٕ ))َكظ٠َّ اَِرح  ُِٞ َٔ هَخُُٞح ٣َْٕٓؼ َٝ  ) َْ ُِ ْْ ِٛ ُِِٞد ـُ ُِ

ْْ َػ٤ََِْ٘خ ِٜذطُّ َٕ ) َؽ ِٚ طُْشَؿُؼٞ ا٤َُِْ َٝ ٍس  شَّ َٓ  ٍَ َّٝ ْْ أَ ٌُ َٞ َخَِوَ ُٛ َٝ ََّ َؽ٢ٍْء  ًُ ُ حَُِّز١ أَٗطََن  ( كقِض(، رًش ك٢ ٕٔهَخُُٞح أَٗطَوََ٘خ هللاَّ

( ٧ٗٚ رًش ح٣٧ذ١ ٝح٧سؿَ َٕ ِغزُٞ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٔ ِق٤زَشٍ  آ١ ٣ظ )رِ ُّٓ  ٖ ِّٓ  ٌُْ خ أََفخرَ َٓ َٝ ٝٛٔخ آ٣ظ٢ حٌُغذ سر٘خ ٣وٍٞ )

( ْْ ٌُ َغزَْض أ٣َِْذ٣ ًَ خ  َٔ َغزَخ )ٖٓكَزِ ًَ خ  َٔ خ َؿَضحء رِ َٔ خِسهَشُ كَخْهطَُؼْٞح أ٣َِْذ٣َُٜ حُغَّ َٝ خِسُم  حُغَّ َٝ ( حُٔخثذس( )طَزَّْض 8ٖ( حُؾٞسٟ( )

طَذَّ ) َٝ خ٣ََٔذح أَر٢ِ ٍََُٜذ  َٓ  ُْٚ٘ خ أَْؿ٠َ٘ َػ َٓ َغَذ )(  ًَ خ  َٓ َٝ ( حُٔغذ( ح٤ُذ ٝح٧سؿَ آ٣ش حٌُغذ ك٘خعذ ٛ٘خ حٌُغذ ُُُٕٚ 

( ك٢ ٣ظ رًش آ٣ش حٌُغذ  ْْ ُؿُُِٞدُٛ َٝ  ْْ أَْرَقخُسُٛ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ ر٤٘ٔخ ك٢ عٞسس كقِض ُْ ٣زًش آ٣ش حٌُغذ ٝاٗٔخ هخٍ )َع

َغزَْض أ٣َْ  ًَ خ  َٔ ُْزَْلِش رِ ح َٝ ُْزَشِّ  ُْلََغخُد ك٢ِ ح ( حُشّٝ( ر٤٘ٔخ ك٢ آ٣ش كقِض ُْ ِٔٗذ١ حَُّ٘خِط )ح٣٧ذ١ ٝح٧سؿَ )ظَََٜش ح

خُٗٞح  ًَ خ  َٔ ( ٬ٓثٔش ٣٨ُذ١ ٝح٧سؿَ ٢ٛٝ أدٝحص حٌُغذ ُٝٔخ هخٍ )رِ َٕ ِغزُٞ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٔ ٣زًش آُش حٌُغذ. ارٕ )رِ

 .) ْْ أَْرَقخُسُٛ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ ( رًش هزِٜخ أدٝحص حُؼِْ )َع َٕ ُِٞ َٔ  ٣َْؼ

هَخُُٞح  َٝ ( ِٜ َْ َؽ ُِ ْْ ِٛ ُِِٞد ـُ ْْ َػ٤ََِْ٘خُِ ْْ ُؿًُِٞدح َؿ٤َْشَٛخ )ذطُّ َُْ٘خُٛ ْْ رَذَّ ْض ُؿُُِٞدُٛ ـَ خ َِٗن َٔ َِّ ًُ ( ٙ٘( ٧ٕ حُـِٞد ٢ٛ حُظ٢ طُؼّزد )

َْ ؽٜذص ػ٤ِ٘خ؟ خ حُ٘غخء( ًؤٗٔخ ٣وُٕٞٞ كٜٔ٘خ حُغٔغ ٝحُزقش ٌُٖ أٗض ٣خ ؿِٞد ُِ َٔ َِّ ًُ ! ٢ٛ حُظ٢ عظُؼزَّد )

ْْ ُؿُِ  َُْ٘خُٛ ْْ رَذَّ ْض ُؿُُِٞدُٛ ـَ َُْؼَزحَد )َِٗن أٗض كن ( حُ٘غخء( حُٔلشٝك ك٢ ٗظشْٛ أ٫ طؾٜذ ًٙ٘ٞدح َؿ٤َْشَٛخ ٤َُُِزٝهُْٞح ح

ػ٤ِي حُؼزحد كِْ ؽٜذص ػ٤ِ٘خ؟ ٢ٛٝ ٤ُغض ًخُغٔغ ٝحُزقش، ٣خ ؿِٞد ُْ ؽٜذص ػ٤ِ٘خ؟ حُؼزحد ع٤٘خُي أُْ 

ـض ؿِٞدْٛ رذُ٘خْٛ طلٌش١ ك٢ ٗلغي؟ حُـِٞد ٢ٛ كؼ٬ً ح٠ُٝ٧ رخُغئحٍ ٧ٕ حُؼزحد ع٤٘خٍ حُـِٞد ًِٝٔخ ٗن

ؿِٞدحً ؿ٤شٛخ ك٢ٜ ٓذسًش ُِؼزحد ٢ٛٝ طلظ رخ٧ُْ ك٤ظٞؿٚ حُغئحٍ ُٜخ ٓ٘طو٤خً ٧ٜٗخ طؾؼش رخُؼزحد ٝطلظ رٚ 

هَخُُٞح  َٝ ْْ ٝطؤُْ رٚ كٌخٕ حُغئحٍ ٓ٘طو٤خً ُِـِٞد ) ِٛ ُِِٞد ـُ ْْ َػ٤ََِْ٘خ( ٌُٖ ٛزح ٫ ٣٘ل٢ إٔ حُغئحٍ ٓٞؿٚ ُِغٔغ  ُِ ِٜذطُّ َْ َؽ ُِ

ٝح٧رقخس ك٢ٜ أ١ حُغٔغ ٝحُزقش ؽٜذص ػ٤ِْٜ أٓخ ٓ٘خه حُؾؼٞس ٝح٩كغخط رخُؼزحد ٢ٛ حُـِٞد ٝحُـِٞد 

ََّ َؽ٢ٍْء( ٤ُظ ؽٜذص كِٜزح حٗظوذص حُـِٞد رخُغئحٍ  ًُ ُ حَُِّز١ أَٗطََن  رؤٓشٗخ ٌُٖٝ هللا طؼخ٠ُ كوخُض)هَخُُٞح أَٗطَوََ٘خ هللاَّ

َ٘خ ُٔ ِِّ ٌَ طُ َٝ  ْْ ِٜ ِٛ ح َٞ ُْ َػ٠َِ أَْك َّ َْٗخظِ ْٞ َ٤ُْ  أٗطو٘خ. ٣ٞٓجز ًَ ؽ٢ء ٣ظٌِْ ٫ٝ ٗظٌِْ رخ٧كٞحٙ ٌُٖٝ طؾٜذ ح٣٧ذ١ ٝح٧سؿَ )ح

 ْْ ِٜ ْْ أ٣َِْذ٣ طَْؾَُٜذ أَْسُؿُُِٜ َٝ ( َٕ ِغزُٞ ٌْ خُٗٞح ٣َ ًَ خ  َٔ  ( ٣ظ(.٘ٙرِ
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 سورة فــصـــلت

عهٗ انجبس ٔانًجشٔس فٙ اٜٚخ )نمذ دك انمٕل عهٗ أكثشْى( يع أَّ فٙ *يب انهًسخ انجٛبَٛخ فٙ رمذٚى انمٕل 

 يٕغٍ آخش عكس انزشرٛت لبل )نمذ دك عهٛٓى انمٕل(؟ )د.فبظم انسبيشائٗ(

ك٢ آ٣ش عٞسس ٣ظ هّذّ حُوٍٞ ػ٠ِ حُـخس ٝحُٔـشٝس )أًؼشْٛ( ٝك٢ ٓٞحهٖ أخشٟ هّذّ حُـخس ٝحُٔـشٝس كوخٍ 

ٍُ كِ  ْٞ ُْوَ ُْ ح ِٜ َكنَّ َػ٤َِْ َٝ ِٗظ )) ح٩ِْ َٝ  ِّٖ ـِ ُْ َٖ ح ِّٓ  ِْٜ ٖ هَْزِِ ِٓ ٍْ هَْذ َخَِْض  َٓ
ُض ٢ٕ٘ أُ َٔ ِِ ًَ  ْْ ِٜ َٖ َكوَّْض َػ٤َِْ َّٕ حَُِّز٣ ( كقِض( )اِ

( َٕ ُٞ٘ ِٓ ( ٣ٞٗظ( حُظوذ٣ْ ٝحُظؤخ٤ش ًٔخ ٛٞ ٓوشس ك٢ ػِْ حُز٬ؿش كغذ حُؼ٘خ٣ش، حُغ٤خم، ٓخ ًخٗض 9َٙسرَِّي ٫َ ٣ُْئ

ٝحُظؤخ٤ش ػ٤ِٚ، ٣وذّ ٓخ ًخٕ ٓذحس حُؼ٘خ٣ش ارح ًخٕ ح٫ٛظٔخّ رخُوٍٞ أًؼش هذّ حُوٍٞ  حُؼ٘خ٣ش رٚ أًؼش ٛٞ ٓذحس حُظوذ٣ْ

ٝارح ًخٕ ح٫ٛظٔخّ رٖٔ كن ػ٤ِْٜ حُوٍٞ أًؼش ٣وذّ ٖٓ كن ػ٤ِْٜ حُوٍٞ )ػ٤ِْٜ(. ارٕ ارح ًخٕ ح٫ٛظٔخّ رخُوٍٞ 

 )ػ٤ِْٜ(. ٣وذّ حُوٍٞ ٝارح ًخٕ ح٫ٛظٔخّ رٖٔ كن ػ٤ِْٜ حُوٍٞ رخ٧ؽخخؿ، رخُٔـٔٞػش ٣وّذّ 

 

 انٕصبٚب انعًهٛخ:

 أػظْ ٗؼٔش اٗضحٍ حُوشإٓ ٝٛٞ هش٣ن حُغؼخدس ك٢ حُذحس٣ٖ . 

 هللا ػ٠ِ ٛزح حُوشإٓ ٝٛٞ طٔخّ حُز٤خٕ رخُِـش حُلقل٠ أًَٔ حُِـخص ٝأكنِٜخ ُوّٞ ٣ؼِٕٔٞ . ءػ٘خ 

٫ حُـخِٕٛٞ ٫ ٣ض٣ذْٛ حُوشإٓ ا٫ ػ٠ٔ ٝم٬ُش عٔخع حٌُلخس ُِوشإٓ عٔخع طوّٞ رٚ ػ٤ِْٜ حُلـش  

 ٣غٔؼٕٞ روِٞرْٜ  .

حُوذس ًَٓٞ رخُٔ٘طن ًْ أْٜٗ ٝفلٞح أٗلغْٜ إٔ هِٞرْٜ ٓـطخس ٝآرحْٜٗ ك٤ٜخ فْٔ كؤػشمٞح ػ٘ٚ  

 ٝأظٜشٝح رـنٚ ٝحُشمخ رٔخ ْٛ ػ٤ِٚ كخعظٌزشٝح ػٖ حُلن ٝهزغ ػ٠ِ هِٞرْٜ .

 حعظوْ ػ٠ِ حُذ٣ٖ كظ٠ ٣ؤط٤ي حُٔٞص . 

 هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ.ح٫عظوخٓش ٢ٛ اخ٬ؿ حُؼَٔ هلل ٝٓظخرؼش حُشعٍٞ ف٠ِ  

 أُض٢ٓ ح٫عظـلخس ٖٓ طوق٤ش حُٔؤٓٞس ٝكؼَ حُٔلزٝس . 

 ٫ طلض٢ٗ ارح أرٗزض ٌُٖ حعظـلش١ . 

 أَٛ حُـ٘ش ػِْٜٔ ٓغظٔش . 

 حُٔؼشم٤ٖ ُْٜ ػوٞرش د٣ٞ٤ٗش ٝأخش٣ٝش . 

 حُؾزٜش حُٔظٞحسػش ر٤ٖ ح٧ْٓ أْٜٗ ٣وُٕٞٞ أٗظْ رؾش ٓؼِ٘خ . 

 ُظٞرش كل٤ٚ حُؼخس ٝحُخض١ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس .حُلزس ٖٓ ٓؼق٤ش هللا ٝح٫عظٔشحس ػ٤ِٜخ ٝػذّ ح 

  ك٢ خِوٚ أٗٚ ٣٘ـ٢ حُٔظو٤ٖ حُقخُل٤ٖ .ع٘ش هللا 

 ٫ طـظش١ ػ٘ذ خِٞطي عخًظش ٝٓغظغِٔش كٜزح ح٧ػنخء طؼَٔ ٓخ طش٣ذ٣ٖ ٣ّٝٞ حُو٤خٓش طؾٜذ ػ٤ِي . 

 ح٫ٗظٌخعخص . خد حُؼزخص  ٝٓؼق٤ش حُخِٞحص أعزخدطزًش١ هخػش حُخِٞحص أعز 

 حُظٖ رخهلل ك٤لغٖ حُؼَٔ ٝحٌُخكش ٝحُٔ٘خكن أعخء حُظٖ كؤعخء حُؼَٔ .حُٔئٖٓ ٣لغٖ   

 رخُٔٞص ط٘وطغ ح٧ػٔخٍ كخعظـ٢ِ ٝهظي ح٥ٕ رٔخ ٣ل٤ذى ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝخخفش حُلغ٘خص حُـخس٣ش . 

 حعظؼ٤ز١ رخهلل ٖٓ ؽ٤خه٤ٖ ح٧ٗظ ٝحُـٖ ٝحعؤ٢ُ هللا حُ٘ـخس ٓ٘ٚ . 

 ْٜ حُذ٤ٗخ .أَٛ حُٔؼخف٢ ك٤٘غٕٞ هللا ٣ٝض٣ٕ٘ٞ ُ حُؾ٤خه٤ٖ طؤص 

 حكزس١ ٖٓ فذ حُ٘خط ػٖ حُخ٤ش كٜزح حُؼَٔ ٣ؾزٚ ػَٔ حٌُلخس . 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 : (ٗ٘( ئنٗ اٜٚخ )ٖٓانثبَٙ يٍ اٜٚخ ) انًمطع

 انزفسٛش انًٕظٕعٙ نهًمطع:

( هشٗخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ )ح٬ُٔثٌش( ٣ؼ٤ْٜ٘ٞٗ ػ٠ِ طز٤ِؾ حُذػٞس. رًش هللا ؿَ ٝػ٬ ك٢ ح٣٥خص ٖٙ – ٖٓح٣٥خص )

حطزخػْٜ دػخس حُزخهَ ٝر٤ٖ كوذْٛ ػ٠ِ هشٗخثْٜ حُز٣ٖ أٝسدْٝٛ حُ٘خس. ٝك٢ ٛزٙ  حُغخروش ٗذّ حُٔؾش٤ًٖ ػ٠ِ

كوشٗخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ  ٝهشٗخء حُٔؾش٤ًٖح٣٥خص ر٤ٖ هللا ػض ٝؿَ إٔ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ هشٗخء ٌُٖٝ ؽظخٕ ر٤ٖ هشٗخء حُٔئ٤ٖ٘ٓ 

٬ٓثٌش فخُلٕٞ ٣ٜذْٝٛ ا٠ُ ٓخ ٣شم٢ هللا ٣ٝؼ٤ْ٘ٞٛ ػ٠ِ حُطخػش ٝكؼَ حُخ٤ش كْٜ أ٤ُٝخإْٛ ٝٗخفشْٝٛ 

 ٣لزْٜٞٗ ٣ٝشؿٕٞ ُْٜ ًَ خ٤ش كْٜ سكخهْٜ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝك٢ ح٥خشس ٣زؾشْٝٗ رٔق٤شْٛ حُغؼ٤ذ.

حُغخروش ر٤ٖ هللا ػض ٝؿَ ٓق٤ش حُز٣ٖ ؿؼِٞح حُوشإٓ  ( ح٫كظـخؽ رخُغٖ٘ ح٤ٌُٗٞش. ك٢ ح٣٥خصٓٗ – 1ٖح٣٥خص )

حٌُش٣ْ ٜٓ٘ـخً ُْٜ رٚ حعظوخٓٞح ٝرٚ ٗخُٞح عؼخدطْٜ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس ٝر٤ٖ إٔ حٌُٔخٗش حُؼخ٤ُش حُشك٤ؼش ك٢ ٛزٙ 

حُل٤خس ٢ٛ ُذػخس حُلن ٝر٤ٖ حُذ٤َُ ػ٠ِ رُي. ٝرؼذ ٛزٙ ح٧دُش ػ٠ِ فذم حُشعَ ٝػ٠ِ عؼخدس أ٤ُٝخء هللا 

ٝػ٬ ُِٔؾش٤ًٖ حُٔوخسٗش كؤ٣ْٜ أكغٖ حُلش٣و٤ٖ حُز٣ٖ آٓ٘ٞح ٝٛزح ٓق٤شْٛ أّ حُز٣ٖ ًلشٝح ٝٛزح  ٣ؼشك ؿَ

 ػزحرْٜ؟

( فلخص حُوشإٓ حٌُش٣ْ. حٗظٜض ح٣٥خص ك٢ حُٔوطغ ح٫عزن روُٞٚ طؼخ٠ُ "إ حُز٣ٖ ٣ِلذٕٝ ك٢ ٙٗ – ٔٗح٣٥خص )

ءح٣خط٘خ" ٝٛزٙ ح٣٥خص ٝحُذ٫ثَ ًِٜخ أٝسدٛخ حُوشإٓ حٌُش٣ْ د٬٤ًُ ػ٠ِ فلش طٞؿٜٚ ٝفٞحد دػٞحٙ ؿخء ٛزح 

 خطؤ.حُذعظٞس حُؼظ٤ْ حُز١ ػـض حُزؾش إٔ ٣ؼخسمٞٙ أٝ ٣ـذٝح ك٤ٚ خ٬ًِ أٝ ٗوقخً أٝ 

( ػِْ هللا حُز١ ٫ ٣غظط٤ؼٚ ؿ٤شٙ. طٌِٔض ح٣٥خص حُغخروش ػٖ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٝكو٤وظٚ ٝٛ٘خ 8ٗ – 1ٗح٣٥خص )

٣ز٤ٖ هللا ػض ٝؿَ ػِش ًٕٞ حُوشإٓ ٫ ٣ٌظ٘لٚ حُخطؤ أٝ حُ٘وـ ٢ٛٝ إٔ ٓ٘ضُٚ ٛٞ هللا ػض ٝؿَ حُز١ ٣شد ا٤ُٚ 

 َ ؽ٢ء كلظٔخً ع٤ٌٕٞ حُوشإٓ ٓظلذ٣خً ُِ٘وـ ٝحُخَِ.ػِْ حُغخػش ك٬ ٣ؼِٜٔخ عٞحٙ كبرح ًخٕ ٖٓ ػ٘ذ ٖٓ أكخه رٌ

( طشدد ح٩ٗغخٕ ٗلغ٤خً ٖٓ ح٧كذحع كُٞٚ. ك٢ ح٣٥خص حُغخروش هخٍ طؼخ٠ُ "ٝمَ ػْٜ٘ ٓخ ٔ٘ – 9ٗح٣٥خص )

ًخٗٞح ٣ذػٕٞ ٖٓ هزَ ٝظ٘ٞح ٓخ ُْٜ ٖٓ ٓل٤ـ" ٝك٢ ٛزح حُٔوطغ ٣وٍٞ طؼخ٠ُ "كِ٘٘زجٖ حُز٣ٖ ًلشٝح رٔخ ػِٔٞح 

حد ؿ٤ِع" ك٤٘زجْٜ رٔخ مَ ػْٜ٘، ٝٛزٙ ٗظ٤ـش كظ٤ٔش ُٔخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣لش ح٩ٗغخٕ ٓ٘ٚ ٫ٝ ُٝ٘ز٣وْٜ٘ ٖٓ ػز

 ٣غظط٤غ إٔ ٣خِقٚ ٓ٘ٚ أكذ ٖٓ حُز٣ٖ أؽشًْٜ ٓغ هللا ٓٔخ أػذ هللا ؿضحًء ٝكخهخً.

 ( طلو٤ن إٔ حُوشإٓ ٖٓ هللا ؿَ ٝػ٬. ًؤٕ ٛزٙ ح٣٥خص ُٜخ ػ٬هش رـ٤ٔغ حُغٞسس ٧ٗٚ ك٢ ٛزٙٗ٘ – ٕ٘ح٣٥خص )

هللا كزؼذ إٔ رًش  ٬ًّح٣٥خص ٣ذػٞ ا٠ُ  حُظلٌش ػْ ٣ز٤ٖ إٔ ؿ٤ٔغ ٓخ ك٢ حٌُٕٞ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٖٓ 

فلخطٚ ٝٓخ حكظٞحٙ ٖٓ اؽخسس ا٠ُ حُغٖ٘ ح٤ٌُٗٞش ٝؿ٤شٛخ، ٣وٍٞ "ع٘ش٣ْٜ ءح٣خط٘خ ك٢ ح٧كخم ٝك٢ أٗلغْٜ" ٝرٜزٙ 

 ٧ٗٚ ٫ ٣غظط٤ؼٚ ٓخِٞم. ح٣٥خص ع٤ؼِٕٔٞ إٔ حُوشإٓ كن ٝإٔ ٓ٘ضُٚ ٛٞ هللا ػض ٝؿَ
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 سورة فــصـــلت

 :انزًٓٛذ

لٔذهلل ٝحُق٬س ٝحُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ حُ  رغْ هللا

 ٝطو٠..

 حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحؿؼَ ُ٘خ عش٣شس ر٤٘٘خ ٝر٤٘ي ٫ ٣ؼِٜٔخ ا٫ أٗض ، ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص..

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )إ ٖٓ ػزخد هللا ٧ٗخعخ ٓخ ْٛ رؤٗز٤خء ٫ٝ ؽٜذحء ٣ـزطْٜ ح٧ٗز٤خء ٝحُؾٜذحء ٣ّٞ حُو٤خٓش هخٍ 

 رٌٔخْٜٗ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ،هخُٞح: ٣خ سعٍٞ هللا طخزشٗخ ٖٓ ْٛ .

ػ٠ِ ٗٞس ٫ هخٍ: ْٛ هّٞ طلخرٞح رشٝف هللا ؿ٤ش أسكخّ ر٤ْٜ٘ ٫ٝ أٓٞحٍ ٣ظؼخهٜٞٗخ كٞهللا إ ٝؿْٜٞٛ ُ٘ٞس ٝاْٜٗ 

 ٣خخكٕٞ ارح خخف حُ٘خط ٫ٝ ٣لضٕٗٞ ارح كضٕ حُ٘خط، ٝهشأ )أ٫ إ أ٤ُٝخء هللا ٫ خٞف ػ٤ِْٜ ٫ٝ ْٛ ٣لضٕٗٞ(

 ٤ُٝ٧خء هللا كنخثَ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس:

 ك٢ حُذ٤ٗخ :) ُْٜ حُزؾشٟ ك٢ حُل٤خس حُذ٤ٗخ(

٤ش ٣ٝلٔذٙ حُ٘خط ػ٤ِٚ،هخٍ: طِي ػخؿَ ه٤َ ُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : أسأ٣ض حُشؿَ ٣ؼَٔ حُؼَٔ ٖٓ حُخ

 رؾشٟ حُٔئٖٓ (

 ٝك٢ سٝح٣ش : )٣ٝلزٚ حُ٘خط ػ٤ِٚ(ٝك٢ سٝح٣ش:) ٣ٝلٔذٙ حُ٘خط(

أٓخ حُزؾخسس ك٢ حُذ٤ٗخ :حُؼ٘خء حُلغٖ ،ٝحُٔٞدس ك٢ هِٞد حُٔئ٤ٖ٘ٓ ،ٝحُشإ٣خ حُقخُلش ،ٝٓخ ٣شحٙ حُؼزذ ٖٓ ُطق 

 ة ح٧خ٬م.هللا رٚ ٣ٝغشٙ ٧كغٖ ح٧ػٔخٍ ٝحُخ٬م ٝفشكٚ ػٖ ٓغخٝ

/٣ظوزَ هللا دػخءْٛ ٣ٝؼ٤زْٛ ٖٓ ٓخ ٣غظؼ٤زٕٝ ،ٝرخهلل ٣زقشٕٝ ٝرخهلل ٣غٔؼٕٞ ٝرخهلل ٣زطؾٕٞ ٝرخهلل ٣ٔؾٕٞ ٕ

 ،أ١ حُ٘ٞس ٣ٌٕٞ ُْٜ ك٢ ًَ ٌٓخٕ.

ك٢ حُلذ٣غ حُوذع٢ : ٣وٍٞ هللا طؼخ٠ُ : ٖٓ ػخدٟ ٢ُ ٤ُٝخ كوذ رخسص٢ٗ رخُٔلخسرش ،ٝٓخ طوشد ا٢ُ ػزذ١ رٔؼَ 

٤ِٚ، ٫ٝ ٣ضحٍ ػزذ١ ٣ظوشد ا٢ُ رخُ٘ٞحكَ كظ٠ أكزٚ كبرح أكززظٚ ً٘ض عٔؼٚ حُز١ ٣غٔغ رٚ أدحء ٓخ حكظشمظٚ ػ

ٝرقشٙ حُز١ ٣زقش رٚ ٣ٝذٙ حُظ٢ ٣زطؼ رٜخ ٝسؿِٚ حُظ٢ ٣ٔؾ٢ رٜخ ،كز٢ ٣غٔغ ٝر٢ ٣زقش ٝر٢ ٣زطؼ ٝر٢ 

هزل ٗلظ ٣ٔؾ٢ ،ُٝجٖ عؤ٢ُ٘ ٧ػط٤٘ٚ ،ُٝجٖ حعظؼخر٢ٗ ٧ػ٤زٗٚ، ٝٓخ طشددص ك٢ ؽ٢ء أٗخ كخػِٚ طشدد١ ك٢ 

 ػزذ١ حُٔئٖٓ ٣ٌشٙ حُٔٞص ٝأًشٙ ٓغخءطٚ ٫ٝ رذ ُٚ ٓ٘ٚ(

/ ٣زؼذْٛ هللا ػٖ حُٔؼخف٢ ًَ ٓخ ٣ظوشرٕٞ ا٠ُ هللا ٧ْٜٗ ٣ظوشرٕٞ ا٠ُ هللا رخُطخػخص ٝهللا ٣ظوشد ْٜٓ٘ ٖ

 رخُظٞك٤ن.

 /٣لخسد هللا ٖٓ ٣ئر٣ْٜ ٣ٝل٤ْٜٔ ًٔخ ؿخء ك٢ حُلذ٣غ حُوذع٢.ٗ

 رظطز٤ن د٣ْٜ٘ . /ٝػذ هللا ُْٜ رخُظ٤ٌٖٔ ك٢ ح٧سك٘

 /حٌُشحٓخص ٓؼَ أفلخد حٌُٜق ٝهقش ٓش٣ْ.ٙ

 ػ٘ذ حُٔٞص:-

 حُزؾشٟ ُْٜ ػ٘ذ حُٔٞص هخٍ طؼخ٠ُ: )طظ٘ضٍ ػ٤ِْٜ ح٬ُٔثٌش أ٫ طخخكٞح ٫ٝ طلضٗٞح ٝحرؾشٝح رخُـ٘ش (

 ك٢ ح٥خشس:-

 /كظق ؿ٤ٔغ أرٞحد حُـ٘ش حُؼٔخ٤ٗش ُْٜ.ٔ

  /حدخش هللا ُْٜ طغغ ٝطغؼ٤ٖ سكٔش.ٕ

 ُلضع ح٧ًزش ٣ّٞ حُو٤خٓش./ ٣ؤٕٓ٘ٞ ٖٓ حٖ

 *٤ًق طٌٕٞ ٖٓ أ٤ُٝخء هللا حُقخُل٤ٖ:
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 حُظوشد ا٠ُ هللا رخُطخػخص ٝطشى حُٔؼخف٢ ٝحُخٞف ٖٓ هللا ٝحُؼَٔ ًؤٗي طشحٙ كبٕ ُْ طٌٖ طشحٙ كبٗٚ ٣شحى.-

  ًؼشس حُذػخء-

ُٞٓش ٫ثْ ،٣وُٕٞٞ  ٣ٌٕٞٗٞ أرُش ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ أػضس ػ٠ِ حٌُخكش٣ٖ ٣ـخٛذٕٝ ك٢ عز٤َ هللا ٫ٝ ٣خخكٕٞ ك٢ هللا- 

 حُلن ُٝٞ ػ٠ِ أٗلغْٜ.

ًٝخٕ ٖٓ دػخء ح٧ٗز٤خء إٔ ٣ِلوٞح رخُقخُل٤ٖ كٜزح ارشح٤ْٛ ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ٣وٍٞ: )سد ٛذ ٢ُ كٌٔخ ٝأُلو٢٘  

 رخُقخُل٤ٖ(

ٝهٍٞ ٣ٞعق ػ٤ِٚ حُغ٬ّ: )سد هذ آط٤ظ٢٘ ٖٓ حُِٔي ٝػِٔظ٢٘ ...............أٗض ٢٤ُٝ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس طٞك٢٘ 

 ٝأُلو٢٘ رخُقخُل٤ٖ(ٓغِٔخ 

ٖٝٓ دػخء حُ٘ز٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )حُِْٜ طٞك٘خ ٓغ٤ِٖٔ، ٝأك٤٤٘خ ٓغ٤ِٖٔ ،ٝأُلو٘خ رخُقخُل٤ٖ ؿ٤ش خضح٣خ 

 ٫ٝ ٓلظ٤ٖٗٞ(

 هخٍ طؼخ٠ُ: )أ٫ إ أ٤ُٝخء هللا ٫ خٞف ػ٤ِْٜ ٫ٝ ْٛ ٣لضٕٗٞ(

 ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥خص ك٢ طذحسع٘خ.  

 

  

 رذثشٚخ:فٕائذ ٔأسئهخ 

ٓخ كخٍ أ٤ُٝخء هللا ؟ 

ُ  ٣خزش طؼخ٠ُ ػٖ أ٤ُٝخثٚ، ٝك٢ مٖٔ رُي، ط٘ؾ٤طْٜ، ٝحُلغ ػ٠ِ ح٫هظذحء رْٜ، كوخٍ: ) َٖ هَخُُٞح َسرَُّ٘خ هللاَّ َّٕ حَُِّز٣ اِ

ٞح  ُٓ َّْ حْعظَوَخ ( أ١: حػظشكٞح ٝٗطوٞح ٝسمٞح رشرٞر٤ش هللا طؼخ٠ُ، ٝحعظغِٔٞح ٧ٓشٙ، ػْ حعظوخٓٞح ػ٠ِ حُقشحه ػُ

خ ٝػ٬ٔ كِْٜ حُزؾشٟ ك٢ حُل٤خس حُذ٤ٗخ ٝك٢ ح٥خشس. ًٔ  حُٔغظو٤ْ، ػِ

 

 ٢ٛ رؾخسطْٜ ػ٘ذ حُٔٞص ؟ ٓخ 

شُ  ٌَ ٬ثِ َٔ ُْ ُْ ح ِٜ ٍُ َػ٤َِْ ( ػ٠ِ ٓخ أ٫َ طََخخكُٞح  ( حٌُشحّ، أ١: ٣ظٌشس ٗضُْٜٝ ػ٤ِْٜ، ٓزؾش٣ٖ ُْٜ ػ٘ذ ح٫كظنخس. ))طَظَ٘ض

٫ طَْلَضُٗٞح  ٣غظوزَ ٖٓ أٓشًْ، ) َّ٘شِ  ٓن٠، ك٘لٞح ػْٜ٘ حٌُٔشٝٙ حُٔخم٢ ٝحُٔغظوزَ، )( ػ٠ِ ٓخ َٝ ـَ ُْ أَْرِؾُشٝح رِخ َٝ

 َٕ ْْ طَُٞػُذٝ ْ٘ظُ ًُ  ( كبٜٗخ هذ ٝؿزض ٌُْ ٝػزظض، ًٝخٕ ٝػذ هللا ٓلؼ٫ٞ.حَُّظ٢ِ 

 

 ؟ ٝح٥خشس٢ٛ ٣٫ٝظْٜ ك٢ حُذ٤ٗخ  ٓخ 

ك٢ِ ح٥ِخَشِس  ) َٝ ٤َْٗخ  َُْل٤َخِس حُذُّ ْْ ك٢ِ ح ًُ ٤َُِخُإ ْٝ ُٖ أَ ٣لؼْٜٞٗ ك٢ حُذ٤ٗخ ػ٠ِ حُخ٤ش، ٣ٝض٣٘ٞٗٚ ُْٜ، ٣ٝشٛزْٜٞٗ ػٖ ( َْٗل

حُؾش، ٣ٝوزلٞٗٚ ك٢ هِٞرْٜ، ٣ٝذػٕٞ هللا ُْٜ، ٣ٝؼزظْٜٞٗ ػ٘ذ حُٔقخثذ ٝحُٔخخٝف، ٝخقًٞفخ ػ٘ذ حُٔٞص 

 ٝؽذطٚ، ٝحُوزش ٝظِٔظٚ، ٝك٢ حُو٤خٓش ٝأٛٞحُٜخ، ٝػ٠ِ حُقشحه،.

َْ ُػْوز٠َ حُذَّحِس .ٝك٢ حُـ٘ش ٣ٜ٘جْٜٞٗ رٌشحٓش سرْٜ، ٣ٝذخِٕٞ ػ٤ِْٜ ٖٓ  ْْ كَِْ٘ؼ خ َفزَْشطُ َٔ ْْ رِ ٌُ ٌّ َػ٤َِْ  ًَ رخد َع٬
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 سورة فــصـــلت

   ٓخ ؿضحثْٜ ؟ 

َْ ُػْوز٠َ حُذَّحِس . ْْ كَِْ٘ؼ خ َفزَْشطُ َٔ ْْ رِ ٌُ ٌّ َػ٤َِْ  ٣ذخِٕٞ ػ٤ِْٜ ٖٓ ًَ رخد َع٬

ْْ ك٤َِٜخ  ٣ٝوُٕٞٞ ُْٜ أ٣نخ: ) ٌُ َُ ْْ  ( أ١: ك٢ حُـ٘ش )َٝ ٌُ ْٗلُُغ ٢ِٜ أَ خ طَْؾظَ َٕ  ( هذ أػذ ٤ٛٝت. )َٓ خ طَذَُّػٞ َٓ ْْ ك٤َِٜخ  ٌُ َُ َٝ )

أ١: ططِزٕٞ ٖٓ ًَ ٓخ طظؼِن رٚ اسحدطٌْ ٝططِزٞٗٚ ٖٓ أٗٞحع حُِزحص ٝحُٔؾظ٤ٜخص، ٓٔخ ٫ ػ٤ٖ سأص، ٫ٝ أرٕ 

 عٔؼض، ٫ٝ خطش ػ٠ِ هِذ رؾش.

 

 ٓخ د٫ُش ؿلٞس سك٤ْ ؟ 

 ٍْ ْٖ َؿلٍُٞس َسِك٤ ِٓ ٌٍ ٝم٤خكش )( أ١: ٛزح حُؼٞحد حُـض٣َ، ٝحُ٘ؼ٤ٗض٫  ْٖ َؿلٍُٞس  ْ حُٔو٤ْ، ٗض ( ؿلش ٌُْ حُغ٤جخص، ِٓ

(  ٍْ ( ك٤غ ٝكوٌْ ُلؼَ حُلغ٘خص، ػْ هزِٜخ ٌْٓ٘. كزٔـلشطٚ أصحٍ ػٌْ٘ حُٔلزٝس، ٝرشكٔظٚ، أٗخٌُْ َسِك٤

 حُٔطِٞد.

 

 ٖٓ ٛٞ ح٧كغٖ ٬ًٓخً ؟ 

 َٝ ََ َفخًُِلخ  ِٔ َػ َٝ  ِ ْٖ َدَػخ ا٠َُِ هللاَّ َّٔ ِٓ  ٫ ْٞ ُٖ هَ ْٖ أَْكَغ َٓ َٝ (( َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٢ِ ٍَ اَِّٗ٘  ( . ٖٖ هَخ

خ ٝهش٣وش، ٝكخُش ) ًٓ ِ  ٛزح حعظلٜخّ رٔؼ٠٘ حُ٘ل٢ حُٔظوشس أ١: ٫ أكذ أكغٖ ه٫ٞ. أ١: ٬ً ْٖ َدَػخ ا٠َُِ هللاَّ َّٔ ِٓ )

رظؼ٤ِْ حُـخ٤ِٖٛ، ٝٝػع حُـخك٤ِٖ ٝحُٔؼشم٤ٖ، ٝٓـخدُش حُٔزط٤ِٖ، رخ٧ٓش رؼزخدس هللا، رـ٤ٔغ أٗٞحػٜخ،ٝحُلغ 

ػ٤ِٜخ، ٝطلغ٤ٜ٘خ ٜٓٔخ أٌٖٓ، ٝحُضؿش ػٔخ ٠ٜٗ هللا ػ٘ٚ، ٝطوز٤لٚ رٌَ هش٣ن ٣ٞؿذ طشًٚ، خقًٞفخ ٖٓ ٛزٙ 

حُذػٞس ا٠ُ أفَ د٣ٖ ح٩ع٬ّ ٝطلغ٤٘ٚ، ٝٓـخدُش أػذحثٚ رخُظ٢ ٢ٛ أكغٖ، ٝح٢ُٜ٘ ػٔخ ٣نخدٙ ٖٓ حٌُلش 

 ٝحُؾشى، ٝح٧ٓش رخُٔؼشٝف، ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌُٔ٘ش.

 

 ؟ ٤ًق طٌٕٞ حُذػٞس ا٠ُ هللا 

ٖٝٓ حُذػٞس ا٠ُ هللا، طلز٤زٚ ا٠ُ ػزخدٙ، رزًش طلخف٤َ ٗؼٔٚ، ٝعؼش ؿٞدٙ، ًٝٔخٍ سكٔظٚ، ٝرًش أٝفخف 

 ًٔخُٚ، ٝٗؼٞص ؿ٬ُٚ.

ٖٝٓ حُذػٞس ا٠ُ هللا، حُظشؿ٤ذ ك٢ حهظزخط حُؼِْ ٝحُٜذٟ ٖٓ ًظخد هللا ٝع٘ش سعُٞٚ، ٝحُلغ ػ٠ِ رُي، رٌَ 

ح٧خ٬م، ٝح٩كغخٕ ا٠ُ ػّٔٞ حُخِن، ٝٓوخرِش حُٔغ٢ء هش٣ن ٓٞفَ ا٤ُٚ، ٖٝٓ رُي، حُلغ ػ٠ِ ٌٓخسّ 

 رخ٩كغخٕ، ٝح٧ٓش رقِش ح٧سكخّ، ٝرش حُٞحُذ٣ٖ.

ٖٝٓ رُي، حُٞػع ُؼّٔٞ حُ٘خط، ك٢ أٝهخص حُٔٞحعْ، ٝحُؼٞحسك، ٝحُٔقخثذ، رٔخ ٣٘خعذ رُي حُلخٍ، ا٠ُ ؿ٤ش 

 ٖٓ ؿ٤ٔغ حُؾش.رُي، ٓٔخ ٫ ط٘لقش أكشحدٙ، ٓٔخ طؾِٔٚ حُذػٞس ا٠ُ حُخ٤ش ًِٚ، ٝحُظش٤ٛذ 

 

 ْٜٓ٘ حُقذ٣و٤ٖ ؟ 

ََ َفخًُِلخ  ) ِٔ َػ ( أ١: ٓغ دػٞطٚ حُخِن ا٠ُ هللا، رخدس ٛٞ ر٘لغٚ، ا٠ُ حٓظؼخٍ أٓش هللا، رخُؼَٔ حُقخُق، حُز١ َٝ

َٖ  ٣ُْشِم٢ سرٚ. ) ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ٢ِ ٍَ اَِّٗ٘ هَخ ( أ١: حُٔ٘وخد٣ٖ ٧ٓشٙ، حُغخ٤ٌُٖ ك٢ هش٣وٚ، ٝٛزٙ حُٔشطزش، طٔخٜٓخ َٝ

ِقذ٣و٤ٖ، حُز٣ٖ ػِٔٞح ػ٠ِ ط٤ٌَٔ أٗلغْٜ ٝط٤ٌَٔ ؿ٤شْٛ، ٝكقِض ُْٜ حُٞسحػش حُظخٓش ٖٓ حُشعَ، ًٔخ إٔ ُ

 ٖٓ أؽش حُ٘خط، ه٫ٞ ٖٓ ًخٕ ٖٓ دػخس حُنخ٤ُٖ حُغخ٤ٌُٖ ُغزِٚ.
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 َٛ ٣غظ١ٞ حُٔلغٖ ٝحُٔغ٢ء؟ 

حُظ٢ طغخطٚ ٫ٝ  ٫ ٣غظ١ٞ كؼَ حُلغ٘خص ٝحُطخػخص ٧ؿَ سمخ هللا طؼخ٠ُ، ٫ٝ كؼَ حُغ٤جخص ٝحُٔؼخف٢

 َْ طشم٤ٚ، ٫ٝ ٣غظ١ٞ ح٩كغخٕ ا٠ُ حُخِن، ٫ٝ ح٩عخءس ا٤ُْٜ، ٫ ك٢ رحطٜخ، ٫ٝ ك٢ ٝفلٜخ، ٫ٝ ك٢ ؿضحثٜخ َٛ

. ُٕ ِٕ ا٫ِ ح٩ِْكَغخ  َؿَضحُء ح٩ِْكَغخ

 

 أٓش هللا ربكغخٕ خخؿ ٓخٛٞ ؟ 

ُٖ حدْ  أٓش ربكغخٕ خخؿ، ُٚ ٓٞهغ ًز٤ش، ٝٛٞ ح٩كغخٕ ا٠ُ ٖٓ أعخء ا٤ُي، كوخٍ: ) ٢َِٛ أَْكَغ ( أ١: كبرح كَْغ رِخَُّظ٢ِ 

أعخء ا٤ُي ٓغ٢ء ٖٓ حُخِن، خقًٞفخ ٖٓ ُٚ كن ًز٤ش ػ٤ِي، ًخ٧هخسد، ٝح٧فلخد، ٝٗلْٞٛ، اعخءس رخُوٍٞ 

ُِْٚ، ٝإ ظِٔي، كخػق ػ٘ٚ، ٝإ طٌِْ ك٤ي، ؿخثزًخ أٝ كخمًشح،  أٝ رخُلؼَ، كوخرِٚ رخ٩كغخٕ ا٤ُٚ، كبٕ هطؼي كَق

 ٘ٚ، ٝػخِٓٚ رخُوٍٞ ح٤ُِٖ. ٝإ ٛـشى، ٝطشى خطخري، كَط٤ِّْذ ُٚ ح٬ٌُّ، ٝحرزٍ ُٚ حُغ٬ّ.ك٬ طوخرِٚ، رَ حػق ػ

 

 ٓخ ٗظ٤ـش ح٩كغخٕ حُخخؿ ؟ 

 كبرح هخرِض ح٩عخءس رخ٩كغخٕ، كقَ كخثذس ػظ٤ٔش.

(  ٌْ ٤ ِٔ ٢ٌُِّ َك َٝ  ُ ؤََّٗٚ ًَ سٌ  َٝ ر٤ََُْ٘ٚ َػَذح َٝ  ( أ١: ًؤٗٚ هش٣ذ ؽل٤ن.كَبَِرح حَُِّز١ ر٤َََْ٘ي 

 

 ٖٓ حُز١ ٣ٞكن ُٜزٙ حُخقِش حُل٤ٔذس ؟ 

خ ٣َُِوَّخَٛخ  ) َٓ َٖ َفزَُشٝح  ( أ١: ٝٓخ ٣ٞكن ُٜزٙ حُخقِش حُل٤ٔذس )َٝ  ( ٗلٞعْٜ ػ٠ِ ٓخ طٌشٙ، ٝأؿزشٝٛخ ػ٠ِ ا٫ِ حَُِّز٣

 ٓخ ٣لزٚ هللا، كبٕ حُ٘لٞط ٓـزُٞش ػ٠ِ ٓوخرِش حُٔغ٢ء ربعخءطٚ ٝػذّ حُؼلٞ ػ٘ٚ، ك٤ٌق رخ٩كغخٕ؟

 

 ح٩ٗغخٕ ا٠ُ ح٩كغخٕ ؟٤ًق ٣قَ  

كبرح فزش ح٩ٗغخٕ ٗلغٚ، ٝحٓظؼَ أٓش سرٚ، ٝػشف ؿض٣َ حُؼٞحد، ٝػِْ إٔ ٓوخرِظٚ ُِٔغ٢ء رـ٘ظ ػِٔٚ، ٫ 

٣ل٤ذٙ ؽ٤جًخ، ٫ٝ ٣ض٣ذ حُؼذحٝس ا٫ ؽذس، ٝإٔ اكغخٗٚ ا٤ُٚ، ٤ُظ رٞحمغ هذسٙ، رَ ٖٓ طٞحمغ هلّل سكؼٚ، ٛخٕ ػ٤ِٚ 

 .ح٧ٓش، ٝكؼَ رُي، ٓظِزًرح ٓغظل٤ًِخ ُٚ

 

 ٓخُلٌٔش ٖٓ إٔ ٓخ ٣ِوخٛخ ا٫ رٝ كع ػظ٤ْ ؟ 

 ٍْ خ ٣َُِوَّخَٛخ ا٫ِ ُرٝ َكعٍّ َػِظ٤ َٓ ( ٌُٜٞٗخ ٖٓ خقخٍ خٞحؿ حُخِن، حُظ٢ ٣٘خٍ رٜخ حُؼزذ حُشكؼش ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس، َٝ

 حُظ٢ ٢ٛ ٖٓ أًزش خقخٍ ٌٓخسّ ح٧خ٬م.

 

 رٔخرح ٣ذكغ رٚ حُؼذٝ حُـ٢٘ ؟ 

 ح٫عظؼخرس رخهلل، ٝح٫كظٔخء ٖٓ ؽشٙ كوخٍ: ٓخ ٣ذكغ رٚ حُؼذٝ حُـ٢٘، ٝٛٞ

ِٕ ٗضٌؽ  ) ٤ْطَخ َٖ حُؾَّ ِٓ خ ٣َ٘ضَؿََّ٘ي  َّٓ اِ ( أ١: أ١ ٝهض ٖٓ ح٧ٝهخص، أكغغض رؾ٢ء ٖٓ ٗضؿخص حُؾ٤طخٕ، أ١: ٖٓ َٝ

كَخْعظَِؼْز  ٝعخٝعٚ ٝطض٤٣٘ٚ ُِؾش، ٝطٌغ٤ِٚ ػٖ حُخ٤ش، ٝافخرش رزؼل حُزٗٞد، ٝاهخػش ُٚ رزؼل ٓخ ٣ؤٓش رٚ )

 ِ ُْ  ( أ١: حعؤُٚ، ٓلظوًشح ا٤ُٚ، إٔ ٣ؼ٤زى ٣ٝؼقٔي ٓ٘ٚ، ) رِخهللَّ َُْؼ٤ِِ ٤ُغ ح ِٔ َٞ حُغَّ ُٛ ُ ( كبٗٚ ٣غٔغ هُٞي ٝطنشػي، اَِّٗٚ

 ٣ٝؼِْ كخُي ٝحمطشحسى ا٠ُ ػقٔظٚ ٝكٔخ٣ظٚ.
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 ٓخ ح٣٥خص حُذحُش ػ٠ِ هذسس هللا ؟ 

ِٚ  رًش طؼخ٠ُ إٔ ) ْٖ آ٣َخطِ ؼش عِطخٗٚ، ٝسكٔظٚ رؼزخدٙ، ٝأٗٚ هللا ( حُذحُش ػ٠ِ ًٔخٍ هذسطٚ، ٝٗلٞر ٓؾ٤جظٚ، ٝعِٓ

َخُس  ٝكذٙ ٫ ؽش٣ي ُٚ ) حَُّٜ٘ َٝ  َُ ( ٛزح رٔ٘لؼش م٤خثٚ، ٝطقشف حُؼزخد ك٤ٚ، ٝٛزح رٔ٘لؼٚ ظِٔٚ، ٝعٌٕٞ حُخِن ح٤َُِّْ

ُش  ك٤ٚ. ) َٔ ُْوَ ح َٝ ُظ  ْٔ حُؾَّ ٔخ ٖٓ ( حُِزحٕ ٫ طغظو٤ْ ٓؼخ٣ؼ حُؼزخد، ٫ٝ أرذحْٜٗ، ٫ٝ أرذحٕ ك٤ٞحٗخطْٜ، ا٫ رٜٔخ، ٝرَٜٝ

 حُٔقخُق ٓخ ٫ ٣لق٠ ػذدٙ.

ِش  ) َٔ ِْوَ ُِ ٫ َٝ ِظ  ْٔ ُذٝح ُِِؾَّ ـُ ِ حُز١ خِوٜٖ  ( كبٜٗٔخ ٓذرشحٕ ٓغخشحٕ ٓخِٞهخٕ. )٫ طَْغ ُذٝح هلِلَّ ـُ حْع ( أ١: حػزذٝٙ َٝ

ٝكذٙ، ٧ٗٚ حُخخُن حُؼظ٤ْ، ٝدػٞح ػزخدس ٓخ عٞحٙ، ٖٓ حُٔخِٞهخص، ٝإ ًزش، ؿشٓٚ ًٝؼشص ٓقخُلٚ، كبٕ 

َٕ  ، ٝاٗٔخ ٛٞ ٖٓ خخُوٚ، طزخسى ٝطؼخ٠ُ. )رُي ٤ُظ ٓ٘ٚ ْْ ا٣َِّخُٙ طَْؼزُُذٝ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ  ( كخقٞٙ رخُؼزخدس ٝاخ٬ؿ حُذ٣ٖ ُٚ.اِ

زَُشٝح  ) ٌْ ِٕ حْعظَ ِ ( ػٖ ػزخدس هللا طؼخ٠ُ، ُْٝ ٣٘وخدٝح ُٜخ، كبْٜٗ ُٖ ٣نشٝح هللا ؽ٤جًخ، ٝهللا ؿ٢٘ ػْٜ٘، ُٝٚ ػزخد كَب

َْ٘ذ َسرَِّي  ؼِٕٞ ٓخ ٣ئٓشٕٝ، ُٜٝزح هخٍ: )ٌٓشٕٓٞ، ٫ ٣ؼقٕٞ هللا ٓخ أٓشْٛ، ٣ٝل َٖ ِػ ( ٣ؼ٢٘: ح٬ُٔثٌش كَخَُِّز٣

َٕ  حُٔوشر٤ٖ ) ٞ ُٓ ْْ ٫ ٣َْغؤَ ُٛ َٝ َخِس  حَُّٜ٘ َٝ  َِ َٕ َُُٚ رِخ٤َُِّْ ( أ١: ٫ ٣ِٕٔٞ ٖٓ ػزخدطٚ، ُوٞطْٜ، ٝؽذس حُذحػ٢ حُو١ٞ ٣َُغزُِّلٞ

 ْٜٓ٘ ا٠ُ رُي.

ِٚ أَََّٗي طََشٟ ح٧َْسَك خَ  ْٖ آ٣َخطِ ِٓ َٝ ُ َّٚ ط٠َ اِٗ ْٞ َٔ ُْ ْل٢ِ٤ ح ُٔ َّٕ حَُِّز١ أَْك٤َخَٛخ َُ َسرَْض اِ َٝ ْص  ْٛظَضَّ خَء ح َٔ ُْ َُْ٘خ َػ٤ََِْٜخ ح َْٗض خِؽَؼشً كَبَِرح أَ

َِّ َؽ٢ٍْء هَِذ٣ٌش ) ًُ  ( . 9ٖ َػ٠َِ 

(  ِٚ ْٖ آ٣َخطِ ِٓ ( أ١: أَََّٗي طََشٟ ح٧ْسَك َخخِؽَؼشً  ( حُذحُش ػ٠ِ ًٔخٍ هذسطٚ، ٝحٗلشحدٙ رخُِٔي ٝحُظذر٤ش ٝحُٞكذح٤ٗش، )َٝ

خَء  ٫ ٗزخص ك٤ٜخ ) َٔ ُْ َُْ٘خ َػ٤ََِْٜخ ح ْص  ( أ١: حُٔطش )كَبَِرح أَٗض ْٛظَضَّ َسرَْض  ( أ١: طلشًض رخُ٘زخص )ح ( ػْ: أٗزظض ٖٓ َٝ

 ًَ صٝؽ ر٤ٜؾ، ك٤ل٢٤ رٚ حُؼزخد ٝحُز٬د.

 

 ٓخ د٫ُش رًش اك٤خء حُٔٞط٠ ؟ 

َّٕ حَُِّز١ أَْك٤َخَٛخ ط٠َ  ( رؼذ ٓٞطٜخ ٝٛٔٞدٛخ، ) )اِ ْٞ َٔ ُْ ْل٢ِ٤ ح ُٔ ُ َػ٠َِ  ( ٖٓ هزٞسْٛ ا٠ُ ٣ّٞ رؼؼْٜ، ٝٗؾٞسْٛ )َُ َّٚ اِٗ

َِّ َؽ٢ٍْء هَِذ٣ٌش   .( كٌٔخ ُْ طؼـض هذسطٚ ػٖ اك٤خء ح٧سك رؼذ ٓٞطٜخ، ٫ طؼـض ػٖ اك٤خء حُٔٞط٠ًُ

 

 ح٩ُلخد ك٢ آ٣خص هللا ؟ ٝٓخرح طٞػذ هللا حُِٔلذ٣ٖ ؟ٛٞ  ٓخ  

ك٢ آ٣خص هللا: ح٤َُٔ رٜخ ػٖ حُقٞحد، رؤ١ ٝؿٚ ًخٕ: آخ ربٌٗخسٛخ ٝؿلٞدٛخ، ٝطٌز٣ذ ٖٓ ؿخء رٜخ،  ح٩ُلخد

 ٝآخ رظلش٣لٜخ ٝطقش٣لٜخ ػٖ ٓؼ٘خٛخ حُلو٤و٢، ٝاػزخص ٓؼخٕ ُٜخ، ٓخ أسحدٛخ هللا ٜٓ٘خ.

ذ طؼخ٠ُ ٖٓ أُلذ ك٤ٜخ رؤٗٚ ٫ ٣خل٠ ػ٤ِٚ، رَ ٛٞ ٓطِغ ػ٠ِ ظخٛشٙ ٝرخه٘ٚ، ٝع٤ـخص٣ٚ ػِ ٠ اُلخدٙ رٔخ كظٞػَّ

ِْو٠َ ك٢ِ حَُّ٘خِس  ًخٕ ٣ؼَٔ، ُٜٝزح هخٍ: ) ُ٣ ْٖ َٔ ِش  ( ٓؼَ حُِٔلذ رآ٣خص هللا )أَكَ َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ ً٘خ ٣َ ِٓ ْٖ ٣َؤْط٢ِ آ َٓ  ّْ ( ٖٓ َخ٤ٌْش أَ

 ػزحد هللا ٓغظلوًخ ُؼٞحرٚ؟ ٖٓ حُٔؼِّٞ إٔ ٛزح خ٤ش.

 

 ٓخ د٫ُش طغ٤ٔش حُوشإٓ رخُزًش ؟ 

 ٓقخُلْٜ حُذ٤٘٣ش ٝحُذ٣ٞ٤ٗش ٝح٧خش٣ٝش. ٧ٗٚ حُٔزًش ُِؼزخد رـ٤ٔغ
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 ٤ًق طٌٕٞ ػضس حُوشإٓ ؟ 

(  ِٚ ِْلِ ْٖ َخ ِٓ  ٫ َٝ  ِٚ ِٖ ٣ََذ٣ْ ْٖ ر٤َْ ِٓ  َُ ُْزَخِه ِٚ ح ( أ١: ٫ ٣وشرٚ ؽ٤طخٕ ٖٓ ؽ٤خه٤ٖ ح٩ٗظ ٝحُـٖ، ٫ رغشهش، ٫ٝ ٫ ٣َؤْط٤ِ

ٞظش أُلخظٚ ٝٓؼخ٤ٗٚ، هذ طٌلَ ٖٓ ربدخخٍ ٓخ ٤ُظ ٓ٘ٚ رٚ، ٫ٝ رض٣خدس ٫ٝ ٗوـ، كٜٞ ٓللٞظ ك٢ ط٘ض٣ِٚ، ٓلل

. َٕ اَِّٗخ َُُٚ ََُلخكِظُٞ َٝ َش  ًْ َُْ٘خ حُزِّ ُٖ َٗضَّ  أٗضُٚ رللظٚ ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ: اَِّٗخ َْٗل

 ٍْ ٤ٌِ ْٖ َك ِٓ  ٌَ ٤ٌذ  ( ك٢ خِوٚ ٝأٓشٙ، ٣نغ ًَ ؽ٢ء ٓٞمؼٚ، ٣ٝ٘ضُٚ ٓ٘ضُٚ. )طَ٘ض٣ ِٔ ( ػ٠ِ ٓخ ُٚ ٖٓ فلخص َك

حُؼذٍ ٝح٩كنخٍ، كِٜزح ًخٕ ًظخرٚ، ٓؾظ٬ٔ ػ٠ِ طٔخّ حُلٌٔش، ٝػ٠ِ  حٌُٔخٍ، ٝٗؼٞص حُـ٬ٍ، ٝػ٠ِ ٓخ ُٚ ٖٓ

 طلق٤َ حُٔقخُق ٝحُٔ٘خكغ، ٝدكغ حُٔلخعذ ٝحُٔنخس، حُظ٢ ٣لٔذ ػ٤ِٜخ.

 

 ٓخُلٌٔش ٖٓ اٗضحٍ حُوشإٓ ػشر٤خً ؟ 

ح ٣خزش طؼخ٠ُ ػٖ كنِٚ ًٝشٓٚ، ك٤غ أٗضٍ ًظخرخ ػشر٤ًخ، ػ٠ِ حُشعٍٞ حُؼشر٢، رِغخٕ هٞٓٚ، ٤ُز٤ٖ ُْٜ، ٝٛز

ٓٔخ ٣ٞؿذ ُْٜ ص٣خدس ح٫ؿظ٘خء رٚ، ٝحُظِو٢ ُٚ ٝحُظغ٤ِْ، ٝأٗٚ ُٞ ؿؼِٚ هشآٗخ أػـ٤ًٔخ، رِـش ؿ٤ش حُؼشد، 

َِْض آ٣َخطُُٚ  ٫ػظشك، حٌُٔزرٕٞ ٝهخُٞح: ) ٫ كُقِّ ْٞ ٢ٌّ  ( أ١: ٬ٛ ر٤٘ض آ٣خطٚ، ٝٝملض ٝكغشص. )َُ ِٔ ـَ أَأَْػ

َػَشر٢ٌِّ  ٛزح ٫ ٣ٌٕٞ ك٘ل٠ هللا طؼخ٠ُ ًَ أٓش، ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ؽزٜش  ( أ١: ٤ًق ٣ٌٕٞ ٓلٔذ ػشر٤ًخ، ٝحٌُظخد أػـ٢ٔ؟َٝ

٧َٛ حُزخهَ، ػٖ ًظخرٚ، ٝٝفلٚ رٌَ ٝفق، ٣ٞؿذ ُْٜ ح٫ٗو٤خد، ٌُٖٝ حُٔئٕٓ٘ٞ حُٔٞكوٕٞ، حٗظلؼٞح رٚ، 

 ٝحسطلؼٞح، ٝؿ٤شْٛ رخُؼٌظ ٖٓ أكٞحُْٜ.

 

ِؽلَخٌء ٓخ ٓؼ٠٘ هُٞٚ  َٝ ُ٘ٞح ًُٛذٟ  َٓ َٖ آ َٞ َُِِِّز٣ ُٛ َْ  ( ؟)هُ

ُطش٣ن حُشؽذ ٝحُقشحه حُٔغظو٤ْ، ٣ٝؼِْٜٔ ٖٓ حُؼِّٞ حُ٘خكؼش، ٓخ رٚ طلقَ حُٜذح٣ش حُظخٓش ٝؽلخء أ١: ٣ٜذ٣ْٜ 

ُْٜ ٖٓ ح٧عوخّ حُزذ٤ٗش، ٝح٧عوخّ حُوِز٤ش، ٧ٗٚ ٣ضؿش ػٖ ٓغخٝة ح٧خ٬م ٝأهزق ح٧ػٔخٍ، ٣ٝلغ ػ٠ِ حُظٞرش 

 حُ٘قٞف، حُظ٢ طـغَ حُزٗٞد ٝطؾل٢ حُوِذ.

 

 ٓخ كخٍ حٌُلخس ٓغ حُوشإٓ؟ 

(  َٕ ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫ ٣ُْئ حَُِّز٣ ْهٌش  ( رخُوشإٓ )َٝ َٝ  ْْ ِٜ ٠ًٔ  ( أ١: فْٔ ػٖ حعظٔخػٚ ٝاػشحك، )ك٢ِ آَرحِٗ ْْ َػ ِٜ َٞ َػ٤َِْ ُٛ ( أ١: َٝ

٫ ٣زقشٕٝ رٚ سؽًذح، ٫ٝ ٣ٜظذٕٝ رٚ، ٫ٝ ٣ض٣ذْٛ ا٫ م٫٬ كبْٜٗ ارح سدٝح حُلن، حصدحدٝح ػ٠ٔ ا٠ُ ػٔخْٛ، 

.ْ  ٝؿ٤ًّخ ا٠ُ ؿ٤َّٜ

 

  ػذّ ا٣ٔخْٜٗ ؟رٔخرح ٝفق هللا 

ٍٕ رَِؼ٤ٍذ  ) خ ٌَ َٓ  ْٖ ِٓ  َٕ ْٝ ( أ١: ٣٘خدٕٝ ا٠ُ ح٣٩ٔخٕ، ٣ٝذػٕٞ ا٤ُٚ، ك٬ ٣غظـ٤زٕٞ، رٔ٘ضُش حُز١ ٣٘خد١، أَُُٝجَِي ٣َُ٘خَد

ٝٛٞ ك٢ ٌٓخٕ رؼ٤ذ، ٫ ٣غٔغ دحػ٤ًخ ٫ٝ ٣ـ٤ذ ٓ٘خد٣ًخ. ٝحُٔوقٞد: إٔ حُز٣ٖ ٫ ٣ئٕٓ٘ٞ رخُوشإٓ، ٫ ٣٘ظلؼٕٞ 

سٙ، ٫ٝ ٣غظل٤ذٕٝ ٓ٘ٚ خ٤ًشح، ٧ْٜٗ عذٝح ػ٠ِ أٗلغْٜ أرٞحد حُٜذٟ، ربػشحمْٜ رٜذحٙ، ٫ٝ ٣زقشٕٝ ر٘ٞ

 ًٝلشْٛ.
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ْٖ رًشص ح٣٥خص حخظقخؿ هللا رخُؼِْ حُز١ ٫ ٣طِغ ػ٤ِٚ عٞحٙ ك٢ هُٞٚ   ِٓ خ طَْخُشُؽ  َٓ َٝ خَػِش  ُْ حُغَّ ِْ ِٚ ٣َُشدُّ ِػ )ا٤َُِْ

ْٗؼ٠َ  ْٖ أُ ِٓ  َُ ِٔ خ طَْل َٓ َٝ َٜخ  ِٓ خ َٔ ًْ ْٖ أَ ِٓ َشحٍص  َٔ ْٖ ػَ ِٓ َّ٘خ  ِٓ خ  َٓ خث٢ِ هَخُُٞح آَرَّٗخَى  ًَ َٖ ُؽَش ْْ أ٣َْ ِٜ َّ ٣َُ٘خِد٣ ْٞ َ٣ َٝ  ِٚ ِٔ ِْ ٫ طََنُغ ا٫ِ رِِؼ َٝ

٤ٍِٜذ )  حرًش٣ٜخ ؟ ( 1ٗ َؽ

 

 ٛزح اخزخس ػٖ عؼش ػِٔٚ طؼخ٠ُ ٝحخظقخفٚ رخُؼِْ حُز١ ٫ ٣طِغ ػ٤ِٚ عٞحٙ 

خَػِش  / )ٔ ُْ حُغَّ ِْ ِٚ ٣َُشدُّ ِػ طشد ػِْٜٔ ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ، ٣ٝوشٕٝ رخُؼـض ػ٘ٚ، حُشعَ، ( أ١: ؿ٤ٔغ حُخِن ا٤َُِْ

 ٝح٬ُٔثٌش، ٝؿ٤شْٛ.

َٜخ  /)ٕ ِٓ خ َٔ ًْ ْٖ أَ ِٓ َشحٍص  َٔ ْٖ ػَ ِٓ خ طَْخُشُؽ  َٓ ( أ١: ٝػخثٜخ حُز١ طخشؽ ٓ٘ٚ، ٝٛزح ؽخَٓ ُؼٔشحص ؿ٤ٔغ ح٧ؽـخس َٝ

 خ طلق٤ِ٤ًخ.حُظ٢ ك٢ حُزِذحٕ ٝحُزشحس١، ك٬ طخشؽ ػٔشس ؽـشس ٖٓ ح٧ؽـخس، ا٫ ٝٛٞ ٣ؼِٜٔخ ػِٔ

ْٗؼ٠َ  /)ٖ ْٖ أُ ِٓ  َُ ِٔ خ طَْل َٓ ٫ طََنُغ  ( ٖٓ ر٢٘ آدّ ٝؿ٤شْٛ، ٖٓ أٗٞحع حُل٤ٞحٗخص، ا٫ رؼِٔٚ )َٝ ا٫ِ  ( أٗؼ٠ كِٜٔخ )َٝ

 ِٚ ِٔ ِْ ٟ حُٔؾشًٕٞ رٚ طؼخ٠ُ، ٖٓ ٫ ػِْ ػ٘ذٙ ٫ٝ عٔغ ٫ٝ رقش؟.رِِؼ َّٞ  ( ك٤ٌق ع

 

 ٓخ كخٍ حُٔؾش٤ًٖ ٣ّٞ حُو٤خٓش ؟ 

(  ْْ ِٜ َّ ٣َُ٘خِد٣ ْٞ َ٣ خث٢َِ  ( أ١: حُٔؾش٤ًٖ رٚ ٣ّٞ حُو٤خٓش طٞر٤ًخخ ٝاظٜخًسح ٌُزرْٜ، ك٤وٍٞ ُْٜ: )َٝ ًَ َٖ ُؽَش ( حُز٣ٖ أ٣َْ

( ٓوش٣ٖ رزط٬ٕ ا٤ُٜظْٜ، هَخُُٞح  صػٔظْ أْٜٗ ؽشًخث٢، كؼزذطْٔٞٛ، ٝؿخدُظْ ػ٠ِ رُي، ٝػخد٣ظْ حُشعَ ٧ؿِْٜ؟ )

ِٓ  ٝؽشًظْٜ ٓغ هللا: ) خ  َٓ ٤ٍِٜذ آَرَّٗخَى  ْٖ َؽ ِٓ ( أ١: أػِٔ٘خى ٣خ سر٘خ، ٝحؽٜذ ػ٤ِ٘خ أٗٚ ٓخ ٓ٘خ أكذ ٣ؾٜذ رقلش َّ٘خ 

خُٗٞح  ا٤ُٜظْٜ ٝؽشًظْٜ، كٌِ٘خ ح٥ٕ هذ سؿؼ٘خ ا٠ُ رط٬ٕ ػزخدطٜخ، ٝطزشأٗخ ٜٓ٘خ، ُٜٝزح هخٍ: ) ًَ خ  َٓ  ْْ ُْٜ٘ ََّ َػ َم َٝ

 َٕ خ أػٔخسْٛ ػ٠ِ ػزخدس ؿ٤ش هللا، ٝظ٘ٞح أٜٗخ ( ٖٓ دٕٝ هللا، أ١: رٛزض ػوخثذْٛ ٝأػٔخُْٜ، حُظ٢ أك٘ٞح ك٣ٜ٤َْذُػٞ

طل٤ذْٛ، ٝطذكغ ػْٜ٘ حُؼزحد، ٝطؾلغ ُْٜ ػ٘ذ هللا، كخخد عؼ٤ْٜ، ٝحٗظول ظْٜ٘، ُْٝ طـٖ ػْٜ٘ ؽشًخإْٛ ؽ٤جًخ 

ظَُّ٘ٞح  ) ـٍ  ( أ١: أ٣و٘ٞح ك٢ طِي حُلخٍ )َٝ ِل٤ َٓ  ْٖ ِٓ  ْْ خ َُُٜ ( أ١: ٓ٘وز ٣٘وزْٛ، ٫ٝ ٓـ٤غ، ٫ٝ ِٓـؤ، كٜزٙ ػخهزش َٓ

 أؽشى رخهلل ؿ٤شٙ، ر٤ٜ٘خ هللا ُؼزخدٙ، ٤ُلزسٝح حُؾشى رٚ. ٖٓ

 

 ٢ٛ هز٤ؼش ح٩ٗغخٕ ك٢ كخٍ حُخ٤ش ٝحُؾش  ؟ ٓخ 

غَُّٚ حُؾَّشُّ ك٤ََجٌُٞط هَُ٘ٞهٌ ) َٓ  ْٕ اِ َٝ َُْخ٤ِْش  ْٖ ُدَػخِء ح ِٓ  ُٕ َْٗغخ ُّ ح٩ِ حَء  9ٗ ٫ ٣َْغؤَ ْٖ رَْؼِذ َمشَّ ِٓ َّ٘خ  ِٓ شً  َٔ ْٖ أََرْهَ٘خُٙ َسْك َُجِ َٝ  )

ُِْلغْ  َْ٘ذُٙ َُ َّٕ ٢ُِ ِػ ْٖ ُسِؿْؼُض ا٠َُِ َسر٢ِّ اِ َُجِ َٝ شً  َٔ ُّٖ حُغَّخَػشَ هَخثِ خ أَظُ َٓ َٝ َّٖ ََٛزح ٢ُِ  ْظُٚ ٤ََُوَُُٞ غَّ خ َٓ َٔ لَُشٝح رِ ًَ  َٖ َّٖ حَُِّز٣ ٠َ٘ كَََُِ٘٘زِّجَ

ْٖ َػَزحٍد َؿ٤ٍِِع ) ِٓ  ْْ ُ َّٜ َُُِ٘ز٣وَ٘ َٝ ُِٞح  ِٔ َ٘خ َػ٠َِ ح٩ِ  ٓ٘ َػ ْٔ َْٗؼ اَِرح أَ َٝ غَُّٚ حُؾَّشُّ كَُزٝ (  َٓ اَِرح  َٝ  ِٚ خِٗزِ ـَ َٗؤَٟ رِ َٝ ِٕ أَْػَشَك  َْٗغخ

 ( . ٔ٘ ُدَػخٍء َػِش٣ٍل )

ٛزح اخزخس ػٖ هز٤ؼش ح٩ٗغخٕ، ٖٓ ك٤غ ٛٞ، ٝػذّ فزشٙ ٝؿِذٙ، ٫ ػ٠ِ حُخ٤ش ٫ٝ ػ٠ِ حُؾش، ا٫ ٖٓ ٗوِٚ 

ِٓ  هللا ٖٓ ٛزٙ حُلخٍ ا٠ُ كخٍ حٌُٔخٍ، كوخٍ: )  ُٕ َْٗغخ ُّ ح٩ َُْخ٤ِْش ٫ ٣َْغؤَ خ، ٖٓ دػخء هللا، ْٖ ُدَػخِء ح ًٔ ( أ١: ٫ ٣َٔ دحث

ك٢ حُـ٠٘ ٝحُٔخٍ ٝحُُٞذ، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٓطخُذ حُذ٤ٗخ، ٫ٝ ٣ضحٍ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رُي، ٫ٝ ٣وظ٘غ رو٤َِ، ٫ٝ ًؼ٤ش 

 ٜٓ٘خ، كِٞ كقَ ُٚ ٖٓ حُذ٤ٗخ، ٓخ كقَ، ُْ ٣ضٍ هخُزًخ ُِض٣خدس.

غَُّٚ حُؾَّشُّ  ) َٓ  ْٕ اِ ( أ١: ٤٣ؤط ٖٓ سكٔش هللا ك٤ََجٌُٞط هَُ٘ٞهٌ  ًخُٔشك، ٝحُلوش، ٝأٗٞحع حُز٣٬خ )( أ١: حٌُٔشٝٙ، َٝ

طؼخ٠ُ، ٣ٝظٖ إٔ ٛزح حُز٬ء ٛٞ حُوخم٢ ػ٤ِٚ رخ٬ُٜى، ٣ٝظؾٞػ ٖٓ اط٤خٕ ح٧عزخد، ػ٠ِ ؿ٤ش ٓخ ٣لذ 

 ٣ٝطِذ.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٖٓ حُٔغظؼ٠٘ ٖٓ طِي حُطز٤ؼش ؟ 

خ٤ش ٝحُ٘ؼٔش ٝحُٔلخد، ؽٌشٝح هللا طؼخ٠ُ، ٝخخكٞح إٔ ا٫ حُز٣ٖ آٓ٘ٞح ٝػِٔٞح حُقخُلخص، كبْٜٗ ارح أفخرْٜ حُ

طٌٕٞ ٗؼْ هللا ػ٤ِْٜ، حعظذسحًؿخ ٝآٜخ٫ ٝإ أفخرظْٜ ٓق٤زش، ك٢ أٗلغْٜ ٝأٓٞحُْٜ، ٝأ٫ٝدْٛ، فزشٝح، ٝسؿٞح 

 كنَ سرْٜ، كِْ ٤٣ؤعٞح.

 

 س؟أٓخ أػظْ حُـش 

ْٖ أََرْهَ٘خُٙ  َُجِ َٝ َّ٘خ  ٓغٚ حُؾش ك٤جٞط ه٘ٞه )( أ١: ح٩ٗغخٕ حُز١ ٣غؤّ ٖٓ دػخء حُخ٤ش، ٝإ ) ِٓ شً  َٔ ( أ١: رؼذ َسْك

رُي حُؾش حُز١ أفخرٚ، رؤٕ ػخكخٙ هللا ٖٓ ٓشمٚ، أٝ أؿ٘خٙ ٖٓ كوشٙ، كبٗٚ ٫ ٣ؾٌش هللا طؼخ٠ُ، رَ ٣زـ٠، 

شً  ( أ١: أطخ٢ٗ ٢ٗ٧ ُٚ أَٛ، ٝأٗخ ٓغظلن ُٚ )ََٛزح ٢ُِ  ٣ٝطـ٠، ٣ٝوٍٞ: ) َٔ ُّٖ حُغَّخَػشَ هَخثِ خ أَظُ َٓ ٌخس ٓ٘ٚ ( ٝٛزح اَٗٝ

ُِْلْغ٠َ٘  ُِزؼغ، ًٝلش ُِ٘ؼٔش ٝحُشكٔش، حُظ٢ أرحهٜخ هللا ُٚ. ) َْ٘ذُٙ َُ َّٕ ٢ُِ ِػ ْٖ ُسِؿْؼُض ا٠َُِ َسر٢ِّ اِ َُجِ ( أ١: ػ٠ِ َٝ

طوذ٣ش اط٤خٕ حُغخػش، ٝأ٢ٗ عؤسؿغ ا٠ُ سر٢، إ ٢ُ ػ٘ذٙ، ُِلغ٠٘، كٌٔخ كقِض ٢ُ حُ٘ؼٔش ك٢ حُذ٤ٗخ، كبٜٗخ 

َّٖ  ٖٓ أػظْ حُـشحءس ٝحُوٍٞ ػ٠ِ هللا ر٬ ػِْ، كِٜزح طٞػذٙ روُٞٚ: )عظلقَ [ ٢ُ ] ك٢ ح٥خشس ٝٛزح  كَََُِ٘٘زِّجَ

ْٖ َػَزحٍد َؿ٤ٍِِع  ِٓ  ْْ ُ َّٜ َُُِ٘ز٣وَ٘ َٝ ُِٞح  ِٔ خ َػ َٔ لَُشٝح رِ ًَ  َٖ  ( أ١: ؽذ٣ذ ؿًذح.حَُِّز٣

 

ِ ٓخرح أٓش هللا طؼخ٠ُ ٗز٤ٚ ك٢ هُٞٚ )  ِْ٘ذ هللاَّ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٕ ْْ اِ َْ أََسأ٣َْظُ َٞ ك٢ِ ِؽوَخمٍ هُ ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ  َُّ ْٖ أََم َٓ  ِٚ ْْ رِ لَْشطُ ًَ  َّْ ػُ

ِق رَِشرَِّي  ٕ٘ رَِؼ٤ٍذ ) ٌْ َ٣ ْْ َُ َٝ َُْلنُّ أَ ُ ح ْْ أََّٗٚ َُُٜ َٖ َّ ْْ َكظ٠َّ ٣َظَز٤َ ِٜ ْٗلُِغ ك٢ِ أَ َٝ ْْ آ٣َخطَِ٘خ ك٢ِ ح٥كَخِم  ِٜ َِّ ( َعُِ٘ش٣ ًُ ُ َػ٠َِ  أََّٗٚ

٤ٌِٜذ ) ْْ كِ  ٖ٘ َؽ٢ٍْء َؽ ُ َّٜ ِل٤وٌ )( أ٫َ اِٗ ُٓ َِّ َؽ٢ٍْء  ٌُ ُ رِ ْْ أ٫َ اَِّٗٚ ِٜ ْٖ ُِوَخِء َسرِّ ِٓ ْش٣ٍَش  ِٓ  ( .؟ ٗ٘ ٢ 

َْ  أ١ ) َٕ  ( ُٜئ٫ء حٌُٔزر٤ٖ رخُوشإٓ حُٔغخسػ٤ٖ ا٠ُ حٌُلشحٕ )هُ خ ًَ  ْٕ ْْ اِ ِ  ( ٛزح حُوشإٓ )أََسأ٣َْظُ ِْ٘ذ هللاَّ ْٖ ِػ ِٓ ٖٓ )

َٞ ك٢ِ ِؽوَخٍم رَِؼ٤ٍذ  ؿ٤ش ؽي ٫ٝ حسط٤خد، ) ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ  َُّ ْٖ أََم َٓ  ِٚ ْْ رِ لَْشطُ ًَ  َّْ ( أ١: ٓؼخٗذس هلّل ُٝشعُٞٚ، ٧ٗٚ طز٤ٖ ٌُْ ػُ

 حُلن ٝحُقٞحد، ػْ ػذُظْ ػ٘ٚ، ٫ ا٠ُ كن، رَ ا٠ُ رخهَ ٝؿَٜ، كبرح طٌٕٞٗٞ أمَ حُ٘خط ٝأظِْٜٔ.

ٖٓ آ٣خطٚ ك٢ ح٥كخم ًخ٣٥خص حُظ٢ ك٢ حُغٔخء ٝك٢  كبٕ هِظْ، أٝ ؽٌٌظْ رقلظٚ ٝكو٤وظٚ، كغ٤و٤ْ هللّا ٌُْ، ٣ٝش٣ٌْ

 ح٧سك، ٝٓخ ٣لذػٚ هللّا طؼخ٠ُ ٖٓ حُلٞحدع حُؼظ٤ٔش، حُذحُش ُِٔغظزقش ػ٠ِ حُلن.

(  ْْ ِٜ ْٗلُِغ ك٢ِ أَ ( ٓٔخ حؽظِٔض ػ٤ِٚ أرذحْٜٗ، ٖٓ رذ٣غ آ٣خص هللّا ٝػـخثذ ف٘ؼظٚ، ٝرخٛش هذسطٚ، ٝك٢ كٍِٞ َٝ

ْْ  ٝٗقش حُٔئ٤ٖ٘ٓ. )حُؼوٞرخص ٝحُٔؼ٬ص ك٢ حٌُٔزر٤ٖ،  َُُٜ َٖ َّ ُ  ( ٖٓ طِي ح٣٥خص، ر٤خًٗخ ٫ ٣وزَ حُؾي )َكظ٠َّ ٣َظَز٤َ أََّٗٚ

َُْلنُّ   ( ٝٓخ حؽظَٔ ػ٤ِٚ كن.ح

ٝهذ كؼَ طؼخ٠ُ، كبٗٚ أسٟ ػزخدٙ ٖٓ ح٣٥خص، ٓخ رٚ طز٤ٖ ُْٜ أٗٚ حُلن، ٌُٖٝ هللّا ٛٞ حُٔٞكن ُ٪٣ٔخٕ ٖٓ ؽخء، 

 ٝحُخخرٍ ُٖٔ ٣ؾخء.

(  ٌْ َ٣ ْْ َُ َٝ ٤ٌِٜذ أَ َِّ َؽ٢ٍْء َؽ ًُ ُ َػ٠َِ  ( أ١: أُْٝ ٣ٌلْٜ ػ٠ِ إٔ حُوشإٓ كن، ٖٝٓ ؿخء رٚ فخدم، رؾٜخدس ِق رَِشرَِّي أََّٗٚ

هللّا طؼخ٠ُ، كبٗٚ هذ ؽٜذ ُٚ رخُظقذ٣ن، ٝٛٞ أفذم حُؾخٛذ٣ٖ، ٝأ٣ذٙ، ٝٗقشٙ ٗقًشح ٓظنًٔ٘خ ُؾٜخدطٚ حُو٤ُٞش، 

 ػ٘ذ ٖٓ ؽي ك٤ٜخ.

(  ِٓ ْش٣ٍَش  ِٓ ْْ ك٢ِ  ُ َّٜ ْْ أ٫َ اِٗ ِٜ ( أ١: ك٢ ؽي ٖٓ حُزؼغ ٝحُو٤خٓش، ٤ُٝظ ػ٘ذْٛ دحس عٟٞ حُذحس حُذ٤ٗخ، كِزُي ْٖ ُِوَخِء َسرِّ

ِل٤وٌ  ُْ ٣ؼِٔٞح ٦ُخشس، ُْٝ ٣ِظلظٞح ُٜخ. ) ُٓ َِّ َؽ٢ٍْء  ٌُ ُ رِ  ( ػِٔخ ٝهذسس ٝػضس.أ٫َ اَِّٗٚ
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 سورة فــصـــلت

 نًسبد ثٛبَٛخ:

ُ ثُىَّ اْسزَمَبُيٕا  ٍَ لَبنُٕا َسثَُُّب هللاَّ ٌَّ انَِّزٚ لُ *لبل رعبنٗ فٙ سٕسح فصهذ )ئِ اَل  رَزََُزَّ َٔ اَلئَِكخُ أاَلَّ رََخبفُٕا  ًَ ُِٓى اْن ْٛ َعهَ

( ٌَ ُْزُْى رَُٕعُذٔ أَْثِشُشٔا ثِبْنَجَُِّخ انَّزِٙ ُك َٔ لُ (( ٔلبل فٙ سٕسح انمذس )ٖٓرَْذَزَُٕا  اَلئِ  رََُزَّ ًَ ٌِ اْن َٓب ثِاِْر ُٔح فِٛ انشُّ َٔ َكخُ 

ٍْ ُكمِّ أَْيٍش ) ِْٓى ِي (( اسزخذو َفس انفعم انًعبسع نكٍ دزفذ انزبء فٙ اٜٚخ انثبَٛخ )رُّزل( نًبرا؟)د.فبظم َٗسثِّ

 انسبيشائٗ(

ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ٢ٛ ػ٘ذ حُٔٞص ط٘ضٍ ح٬ُٔثٌش ػ٠ِ حُؾخـ حُٔغغظو٤ْ طزؾّشٙ رٔآُٚ ا٠ُ حُـ٘ش. أٓخ حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ 

٤ُِش حُوذس . حُظّ٘ضٍ ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ٣لذع ك٢ ًَ ُلظش ٧ٗٚ ك٢ ًَ ُلظش ٣ٔٞص ٓئٖٓ ك٢ ٛزٙ ح٧سك ارٕ 

ح٬ُٔثٌش ك٢ ٓؼَ ٛزٙ حُلخُشطظّ٘ضٍ ك٢ ًَ ُلظش ًَٝ ٝهض أٓخ ك٢ ح٣٥ش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ ك٢ ٤ُِش ٝحكذس ك٢ حُؼخّ 

ّضٍ حُؼخ٢ٗ، كل٢ حُلذع حُٔغظٔش ؿخء حُلؼَ ًخ٬ًٓ ٢ٛٝ ٤ُِش حُوذس. ٩رٕ حُظّ٘ضٍ ح٧ٍٝ أًؼش حعظٔشحس٣ش ٖٓ حُظ٘

 ؿ٤ش ٓوظطغ )طظّ٘ضٍ( أٓخ ك٢ حُؼخ٤ٗش ك٢ حُلذع حُٔظوطغ حهظطغ حُلؼَ )طّ٘ضٍ(.

٬ٗكع ك٢ حُوشإٓ ًِٚ ٤ُٝظ كوو ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش حُلزف ًٔخ ؿخء ك٢ حُوشإٓ ٓؼَ )طّ٘ضٍ ٝطظّ٘ضٍ، طزّذٍ ٝطظزّذٍ( 

ؼَ ٛزح حُظؼز٤ش ك٢ حُوشإٓ عٞحء ك٢ حُلؼَ أٝ ؿ٤شٙ ٣ٌٕٞ ٧كذ ٝٛزح حُلزف ك٢ ػّٔٞ حُوشإٓ ٝك٤غ ٝسد ٓ

 أٓش٣ٖ:

ٔ.      . َّ  ُِذ٫ُش ػ٠ِ إٔ حُلذع أه

 إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓوخّ ح٣٩ـخص.      .ٕ

 (:ٖٗآٚخ )

* يب دالنخ اسزخذاو كهًخ انذسُخ فٙ لٕنّ رعبنٗ )ٔال رسزٕ٘ انذسُخ ٔال انسٛئخ( ٔنًبرا نى رسزعًم كهًخ 

 يثالً؟)د.فبظم انسبيشائٗ(انذسُٗ 

ُٖ كَبَِرح حَُِّز١ ر٤َْ  ٢َِٛ أَْكَغ ٤ِّجَشُ حْدكَْغ رِخَُّظ٢ِ  ٫َ حُغَّ َٝ َُْلَغَ٘شُ  ١ِٞ ح ٫َ طَْغظَ َٝ سٌ هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس كُّقِض ) َٝ ر٤ََُْ٘ٚ َػَذح َٝ ََ٘ي 

( ٌْ ٤ ِٔ ٢ٌُِّ َك َٝ  ُ ؤََّٗٚ ًَٖٗ.)) 

َٖ أََعخُءٝح  َٕ َػخهِزَشَ حَُِّز٣ خ ًَ  َّْ ٞأَٟحُُلغ٠٘ ٫ طُوخرَ حُغ٤جش ٝاٗٔخ طُوخرَ حُغٞأٟ )ػُ خُٗٞح رَِٜخ  حُغُّ ًَ َٝ  ِ رُٞح رِآ٣ََخِص هللاَّ زَّ ًَ  ْٕ أَ

( َٕ ِْٜضثُٞ ٌُزشٟ ٝح٧عٞأ ٣َْٔٓغظَ ((. ٝحُلغ٠٘ ٓئّٗغ ح٧كغٖ ٢ٛٝ اعْ طلن٤َ ًخ٧فـش ٝحُُقـشٟ ٝح٧ًزش ٝحُ

كخُغ٤جش ارٕ ٫ ٣وخرِٜخ حُلغ٠٘ ٝاٗٔخ حُغٞءٟ. أٓخ حُلغ٘ش ك٢ٜ حُظ٢ طوخرَ حُغ٤جش، ُٞ حعظؼِٔض ٝحُغٞءٟ. 

حُُلغ٠٘ ًٔخ ؿخء ك٢ حُغئحٍ )٫ طغظ١ٞ حُلغ٠٘ ٫ٝ حُغ٤جش( ٌُخٗض أػطض ٓؼ٠٘ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ طغظ١ٞ حُلغ٘ش 

 ِّش ٝٗل٢ ح٧ًؼش ٖٓ رخد أ٠ُٝ.ٝحُغ٤جش، حُلغ٠٘ ٫ طغظ١ٞ ٝٓخ دٜٝٗخ ٣غظ١ٞ. ٌُٖ ك٢ ح٣٥ش حٌُش٣ٔش ٗل٢ حُوِ 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:3ٖآٚخ )

( ٌَ ُْْى اَل َْٚسأَُيٕ َٔ َٓبِس  انَُّ َٔ ِْٛم  ٌَ نَُّ ثِبنهَّ ( 3ٖ*يب دالنخ رعشٚف انهٛم ٔانُٓبس فٗ لٕنّ رعبنٗ )َُٚسجُِّذٕ

 فصهذ(؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

ٍّ رؼ٤٘ٚ ، ُٔخ طوٍٞ عؤخشؽ فزخكخً ٫ رذ حُٔؼشكش ؿخُزخً طل٤ذ حُذٝحّ ٣ؼ٢٘ ُٔخ طوٍٞ خشؿض فزخكخً ٣ؼ٢٘ فزخف ٣ٞ

َٖ ِػَ٘ذ  زَُشٝح كَخَُِّز٣ ٌْ ِٕ حْعظَ ِ ٍّ رؼ٤٘ٚ أٓخ ُٔخ طوٍٞ عؤخشؽ ك٢ حُقزخف ٣ؼ٢٘ أ١ّ فزخف ُٝزُي )كَب إٔ طؤط٢ فزخف ٣ٞ

( َٕ ٞ ُٓ ْْ ٫َ ٣َْغؤَ ُٛ َٝ َخِس  حَُّٜ٘ َٝ  َِ َٕ َُُٚ رِخ٤َُِّْ  ( كقِض( ٤ُظ ٛ٘خى ٝهض ٓلذد.8َٖسرَِّي ٣َُغزُِّلٞ

 (:ٓٗآٚخ )

*ٚمٕل رعبنٗ )ثًب رعًهٌٕ ثصٛش( ٔفٙ آٚخ أخشٖ ٚمٕل )ثصٛش ثًب رعًهٌٕ( فٓم نهزمذٚى ٔانزأخٛش نًسخ 

 ثٛبَٛخ؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

حُظوذ٣ْ ٝحُظؤخ٤ش ٣ؤط٢ ُغزذ ٝحُغ٤خم هذ ٣ٌٕٞ حُلخًْ ٝحُٔٞمق ٨ُٓٞس. ارح ًخٕ ع٤خم ح٬ٌُّ أٝ ح٣٥ش ك٢ 

حُؼَٔ ٣وّذّ حُؼَٔ ٝارح ُْ ٣ٌٖ حُغ٤خم ك٢ حُؼَٔ أٝ ارح ًخٕ ح٬ٌُّ ػ٠ِ هللا عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ ٝفلخطٚ ٣وّذّ فلظٚ. 

 َ٬ ْٞح حُقَّ ُٔ أَه٤ِ َٝ ُذُٝٙ ِػَ٘ذ هللّاِ ٖٓ رخد طوذ٣ْ حُؼَٔ ػ٠ِ حُزقش: ) ـِ ْٖ َخ٤ٍْش طَ ِّٓ  ْ ٌُ ْٞح ٧َٗلُِغ ُٓ خ طُوَذِّ َٓ َٝ خسَ  ًَ آطُْٞح حُضَّ َٝ َّٕ سَ  اِ

َٕ رَِق٤شٌ  ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ( حُزوشس( رٜزح حُؼَٔ رق٤ش، ارح ًخٕ حُغ٤خم ػٖ حُؼَٔ ٣وذّ حُؼَٔ ػ٠ِ حُزقش ٓٔٔ) هللّاَ رِ

ْشَص ٝارح ًخٕ ح٬ٌُّ ٤ُظ ك٢ حُغ٤خم ػٖ حُؼَٔ أٝ ح٬ٌُّ ػِ ِٓ خ أُ َٔ ًَ  ْْ ٠ هللا طؼخ٠ُ ٝفلخطٚ ٣وذّ فلظٚ. )كَخْعظَوِ

ْح  ْٞ ـَ ٫َ طَْط َٝ َؼَي  َٓ ٖ طَخَد  َٓ َٕ رَِق٤شٌ َٝ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ُ رِ َْ ٕٔٔ) اَِّٗٚ َٔ ِٕ حْػ ( ٛٞد( ح٬ٌُّ ػ٠ِ حُؼَٔ كوذّ حُؼَٔ )أَ

ُِٞح َفخًُِلخ  َٔ حْػ َٝ ْشِد  ْس ك٢ِ حُغَّ هَذِّ َٝ خٍص  ـَ َٔ َعخرِ خ طَْؼ َٔ َٕ رَِق٤شٌ ا٢ِِّٗ رِ ُِٞ (ٔٔ ْْ خ ِؽْجظُ َٓ ُِٞح  َٔ خ ( عزؤ( هذّ حُؼَٔ، )حْػ َٔ ُ رِ اَِّٗٚ

َٕ رَِق٤شٌ  ُِٞ َٔ ْْ ٓٗ) طَْؼ ُ َذَّٜٗ ـِ َُظَ َٝ ( كقِض( ٛزح ك٢ حُوشإٓ ًِٚ ارح ًخٕ ح٬ٌُّ ٤ُظ ػ٠ِ حُؼَٔ أٝ ػ٠ِ هللا طؼخ٠ُ )

دُّ  َٞ ًُْٞح ٣َ َٖ أَْؽَش َٖ حَُِّز٣ ِٓ َٝ َُْؼَزحِد إَٔ  أَْكَشَؿ حَُّ٘خِط َػ٠َِ َك٤َخٍس  َٖ ح ِٓ  ِٚ َضْكِضِك ُٔ َٞ رِ خ ُٛ َٓ َٝ َُْق َعٍَ٘ش  ُش أَ َّٔ ْٞ ٣َُؼ َُ ْْ أََكُذُٛ

َش  َّٔ َٕ ٣َُؼ ُِٞ َٔ خ ٣َْؼ َٔ هللّاُ رَِق٤ٌش رِ َّْ طَخَد هللّاُ 9ٙ) َٝ ْٞح ػُ ُّٔ َف َٝ ْٞح  ُٔ َٕ كِْظَ٘شٌ كََؼ ٌُٞ َكِغزُْٞح أ٫ََّ طَ َٝ ( حُزوشس( ٤ُظ ك٤ٜخ ػَٔ، )

َّْ ػَ  ْْ ػُ ِٜ ْْ َػ٤َِْ ُْٜ٘ ِّٓ ؼ٤ٌِش  ًَ ْٞح  ُّٔ َف َٝ ْٞح  ُٔ َٕ ُِٞ َٔ خ ٣َْؼ َٔ هللّاُ رَِق٤ٌش رِ ُْ َؿ٤َْذ 1ٔ) َٝ َ ٣َْؼَِ َّٕ هللاَّ ( حُٔخثذس( ٫ ٣ٞؿذ ػَٔ، )اِ

ح٧َْْسِك  َٝ حِص  َٝ خ َٔ َٕ حُغَّ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ُ رَِق٤ٌش رِ هللاَّ ( حُلـشحص( ٣ظٌِْ ػٖ هللا طؼخ٠ُ ك٤وذّ فلش ٖٓ فلخص هللا 8ٔ) َٝ

 طؼخ٠ُ. 

 (:ٙٗٚخ )آ

َٓب ) ٌْ أََسأْرُْى فَهَ ئِ َٔ ٌْ أَْدَسُزُْى أَْدَسُزُْى أِلََفُِسُكْى  ( اإلسشاء( يب دالنخ اسزخذاو نٓب يع أَّ فٙ انمشآٌ 7*)ئِ

َٓب ) ْٛ ٍْ أََسبء فََعهَ َي َٔ  ِّ َم َصبنًِذب فَهَُِْفِس ًِ ٍْ َع  ( فصهذ(؟)د.فبض انسبيشائٗ(ٙٗٚسزعًم عهٛٓب )َي

ٝٓخ ٣وغ ػ٤ِٚ ٛٞ ٝاٗٔخ اعخءطٌْ سحؿؼش ا٤ُ٘خ. ٝحكذ ٣وٍٞ ُوذ أعؤص ٧ر٤ي ك٢ ٛزح،  ٛزٙ ٤ُغض ك٢ ع٤خم ح٩ػْ

أٗض ُْ طلغٖ ا٤ُٚ، ُْ ٣وَ أعؤص ػ٤ِٚ ٤ُظ حُٔوقٞد ٩ػْ ٣وغ ػ٤ِٚ ٣ؼ٢٘ ُوذ أعؤص ا٠ُ ك٬ٕ ٣ؼ٢٘ سؿؼض 

هٞع ح٩ػْ ػ٤ِٚ ح٩عخءس ُٚ، طوٍٞ ُوذ أعؤص ا٠ُ ٗلغي هزَ إٔ طغ٢ء ا٠ُ ٗلغي. طِي ك٢ ٓوخّ حُؼوٞرش ٝح٩ػْ ٝ

ٗؤط٢ رـ)ػ٠ِ( أٓخ أك٤خٗخً ٗلٖ ٫ ٗغظؼَٔ ٛزح حُؾ٢ء دحثٔخً ٗوٍٞ ُوذ أعؤص ا٠ُ ٗلغي ٌُٖ ٛزح ٤ُظ ك٢ ع٤خم 

ْْ كَََِٜخ ) ْٕ أََعؤْطُ اِ َٝ  ْْ ٌُ ْْ ٧َِٗلُِغ ْْ أَْكَغ٘ظُ ْٕ أَْكَغ٘ظُ ( ح٩عشحء( ٝهخٍ )كَبَِرح 1حُؼوٞرش. ك٢ ع٤خم ح٩ػْ ٓؼَ ع٤خم حُؼوٞرش )اِ
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ْػُذ ح٥ِخَشِس )َؿخء  ْٖ أََعخء 1َٝ َٓ َٝ  ِٚ ََ َفخًُِلخ كََِِْ٘لِغ ِٔ ْٖ َػ َٓ ( ح٩عشحء(. ٬ٗكع آ٣خص أخشٟ ػ٠ِ عز٤َ حُٔؼخٍ )

َِْؼز٤ِِذ ) ُِّ ٍّ خ َسرَُّي رِظ٬ََّ َٓ َٝ ٍّ ٣ؼ٢٘ سؿؼض ٙٗكََؼ٤ََِْٜخ  ( كقِض( ٓؼ٘خٙ أٗٚ ع٤ٞهغ ػ٤ِٚ ػوٞرش ح٩عخءس ٌُٖ ٤ُظ رخُُز

َِْؼز٤ِِذ( ح٩ػْ ػخد ػ٤ِٚ، ٛزح ك٢ ح٩عخءس ػ٤ِٚ ٝطلَٔ اػٔ ُِّ ٍّ خ َسرَُّي رِظ٬ََّ َٓ َٝ ٜخ كشر٘خ ٣ؼخهزٚ ػ٤ِٚ ٤ُٝظ ظخُٔخً ُٚ )

( َٕ ْْ طُْشَؿُؼٞ ٌُ َّْ ا٠َُِ َسرِّ ْٖ أََعخء كََؼ٤ََِْٜخ ػُ َٓ َٝ  ِٚ ََ َفخًُِلخ كََِِْ٘لِغ ِٔ ْٖ َػ َٓ ( حُـخػ٤ش( ٘ٔٓوخّ كغخد. ٝك٢ آ٣ش أخشٟ )

ظْ ٖٓ اعخءس ٝاكغخٕ. ٗلٖ ٗغظؼِٜٔخ ك٘وٍٞ ُوذ أعؤص ا٠ُ ٗلغي هزَ إٔ طغ٢ء ا٠ُ ٣ؼ٢٘ ع٤لخعزٌْ ػ٠ِ ٓخ هذٓ

 ح٥خش٣ٖ، ُوذ أعؤص ا٠ُ أر٤ي ٓخ ًخٕ ػ٤ِي إٔ طلؼَ ٛزح. 

 (:ٓ٘آٚخ )

 *يب انفشق ثٍٛ سدًخ يُب ٔ سدًخ يٍ عُذَب؟)د.فبظم انسبيشائٗ(

ٖٓ ػ٘ذٗخ ا٫ ٓغ حُٔئ٤ٖ٘ٓ كوو أٓخ  ك٢ حُوشإٓ ٣غظؼَٔ سكٔش ٖٓ ػ٘ذٗخ أخـ ٖٓ سكٔش ٓ٘خ، ٫ ٣غظؼَٔ سكٔش

 سكٔش ٓ٘خ كؼخٓش ٣غظؼِٜٔخ ٓغ حُٔئٖٓ ٝحٌُخكش. 

َٓب ُيُمَهَجًب ) ُْ ًْٛشا يِّ ٌَّ َخ ِدددُّ ئِنَٗ َسثِّٙ أَلَِجَذ نَئٍِ سُّ َٔ ِجْعُذ ٖٙ*يب انفشق ثٍٛ انشد ٔانشجٕع ) نَئٍِ سُّ َٔ ( انكٓف(ٔ)

ٌَّ نِٙ ِعَُذُِ نَْهُذْسَُٗ )  فصهذ(؟)د.أدًذ انكجٛسٗ(( ٓ٘ئِنَٗ َسثِّٙ ئِ

حُشّد إٔ طؤط٢ ٌٓشٛخً ٝهِض ٝحكذ ُسّد ك٬ٕ ا٠ُ رِذٙ، ٝأُسؿغ ك٬ٕ ا٠ُ رِذٙ، أُسؿغ رؾٌَ عَٜ ٝهز٤ؼ٢ ٝػ٠ِ 

سؿزظٚ رؾٌَ هز٤ؼ٢ رؼذٓخ عخكش سؿغ ا٠ُ ر٬دٙ ًٝخٕ ٣ؼشف أٗٚ ع٤شؿغ، أٓخ ُسد طؼ٢٘ إٔ ٛ٘خى ٓؾٌِش آخ 

 ٣ش٣ذ إٔ ٣ؤط٢ أٝ ؿخرٞٙ رخُوٞس ٛزح حُشّد. ٛزح حُز١ هِ٘خٙ أكذ أًشٛٞٙ ػ٠ِ ٛزح أٝ ؿ٤ش ٓشؿٞد ك٤ٚ أٝ ٛٞ ٫

َُجِٖ  َٝ حُٔغظٔؼ٤ٖ ك٢ حُؼشحم اعٔٚ عؼذ ٖٓ حُل٣ٞـش سرٔخ ُخـ ٛزح طِخ٤قخً أًؼش دهش ٓ٘خ، هخٍ حُشؿٞع )

ُِْلْغ٠َ٘( ٛزح ٣ئٖٓ رخ٤ُّٞ ح٥خش كٜٞ ٓئٖٓ أٗٚ ع٤ٔٞص ٝأٗٚ  َّٕ ٢ُِ ِػَ٘ذُٙ َُ ِؿْؼُض ا٠َُِ َسر٢ِّ اِ ع٤شؿغ ا٠ُ هللا سُّ

 َّٕ ِددصُّ ا٠َُِ َسر٢ِّ ٧ََِؿَذ َُجِٖ سُّ َٝ ك٤شكٔٚ أٓخ حُز١ ٣وٍٞ )ُٝجٖ سددص( ٛزح ٫ ٣ئٖٓ رخ٤ُّٞ ح٥خش ٝاٗٔخ ٣غظٜضة )

٘وََِزًخ ) ُٓ َْٜ٘خ  ِّٓ ( حٌُٜق( ٝسأ٣ض ٛزح ٓ٘طو٢ ؿذحً ٝأسدص إٔ أٗزّٚ ػ٤ِٚ ٧ٗٚ طلٞم ػ٤ِ٘خ ٖٓ ك٤غ أٗٚ هخٍ َٖٙخ٤ًْشح 

 ٖ رخهلل ٝح٤ُّٞ ح٥خش ُٝسددص ُِز١ ٫ ٣ئٖٓ ٝاٗٔخ ٣وٍٞ ُٞ كقَ ػ٠ِ كشك حُٔغظل٤َ.حُشؿٞع ُٖٔ ٣ئٓ

 

 

 انٕصبٚب انعًهٛخ:

 ٣ٌٕٞ ٢ُٝ ٖٓ أ٤ُٝخء هللا . كوذظز٢ٜ ٖٓ ا٣زحء أكذ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ حٗ 

 ارح خخفٔظ٢ ؽخـ ك٬ طلـش١ ٓؼٚ ك٢ حُخقٞٓش . 

 ٫ٝ طلضٗٞح .حُٔئٕٓ٘ٞ ػ٘ذ حُٔٞص طزؾشْٛ ح٬ُٔثٌش ٝططٔجْٜ٘ أ٫ طخخكٞح  

 ٢ٌُ ط٤ٌٖٗٞ ٖٓ أ٤ُٝخء هللا  طوشر٢ ا٤ُٚ رخُطخػخص ٝحطش٢ً حُٔؼخف٢ ٝأكغ٢٘ حُؼزخدس . 

 أًؼش١ ٖٓ دػخء ) حُِْٜ أٛذ٢ٗ ك٢ ٖٓ ٛذ٣ض ٝط٢ُ٘ٞ ك٢ ٖٓ ط٤ُٞض ( . 

ارح ً٘ض ٖٓ أ٤ُٝخء هللا ٣قشف ػ٘ي ًَ ؽش ك٢ د٣٘ي ٝد٤ٗخى ٣ٝٞكوي ٌَُ خ٤ش ٖٓ أٓش د٤ٗخى ٝآخشطي  

. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ػظضحص رخُذ٣ٖ ) ك٢ حُغظش ٝحُلـخد ( .ح٫كظخخس ٝح٫ 

 ٖٓ فلخص حُٔئ٤ٖ٘ٓ أْٜٗ أرُش ػ٠ِ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ظٞحمؼٕٞ ُزؼنْٜ ٣ٝخذٕٓٞ أٗلغْٜ ٝؿ٤شْٛ . 

رؼل حُٔغ٤ِٖٔ ٣ظخزٕٝ أفذهخء ٖٓ حُ٘قخسٟ رلـش دػٞطْٜ ا٠ُ ح٩ع٬ّ ٣ـذ حُلزس ْٜٓ٘ ك٤ِظ ُْٜ  

 أٓخٕ كْٜ كخهذٕٝ ٫ٝ طؾلغ ُْٜ أخ٬هْٜ  .

 زش أَٛ حُٜٟٞ ك٬ طؼِْ ٓخ ٣ؼِن ك٢ هِزي ْٜٓ٘ .حُلزس ٖٓ ٓقخك 

 هَ حُلن ُٝٞ ػ٠ِ ٗلغي . 

أًؼش١ ٖٓ دػخء ) سر٘خ أك٤٤٘خ ٓغ٤ِٖٔ ٝأٓظ٘خ ٓغ٤ِٖٔ ٝأُلو٘خ رخُقخُل٤ٖ ؿ٤ش خضح٣خ ٫ٝ ٓلظ٤ٖٗٞ (  

ٖٝٓ دػخء ارشح٤ْٛ ) سر٢ ٛذ ٢ُ كٌْ ٝأُلو٢٘ رخُقخُل٤ٖ ( ٖٝٓ دػخء ٣ٞعق ) أٗض  ٢٤ُٝ ك٢ 

 ٝأك٢٘٤٤ ٓغِٔخ ٝأُلو٢٘ رخُقخُل٤ٖ ( .حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس 

 حعظغ٢ِٔ هلل ٝكذٙ ٓغ اخ٬ؿ حُؼَٔ . 

 حعظو٢ٔ٤ ػ٠ِ حُقشحه حُٔغظو٤ْ ػِٔخ ٝػَٔ كِي حُزؾخسس ك٢ حُل٤خس حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس . 

 حعؤ٢ُ هللا إٔ ٣شصهي ح٫عظوخٓش ًٔخ هخٍ حُلغٖ ) حُِْٜ أٗض سر٘خ كخسصه٘خ ح٫عظوخٓش ( . 

 ػَٔ فخُلخ ٝهخٍ ا٢ٗ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ ) ٖٝٓ أكغٖ ه٫ٞ ٖٓٔ دػخ ا٠ُ هللا ٢ًٗٞٝ ٖٓٔ ٓذكْٜ هللا روُٞٚ  

 أأٓش١ رخُٔؼشٝف ٝح٢ٜٗ ػٖ حٌُٔ٘ش ٝػ٢ِٔ حُـخَٛ ٝػظ٢ حُـخكَ ٝحدكن٢ حُٔـخدٍ . 

ؽـؼ٢ حُ٘خؽجش ػ٠ِ هِذ حُؼِْ ًٝظخد هللا ٝع٘ش سعُٞٚ كٜٞ ٣ذخَ ك٢ حُذػٞس ا٠ُ هللا .كؼ٢ حُ٘خؽجش  

 ح٧سكخّ ٝرش حُٞحُذ٣ٖ .ػ٠ِ ٌٓخسّ ح٧خ٬م ٝفِش 

 حٗظٜض١ حُلشؿ ك٢ٌٗٞ ٖٓ ٣ؼع حُ٘خط ك٢ حُٔٞحهق ٝحُٔٞحعْ . 

 ٫رذ ٖٓ حُذػٞس ػ٠ِ هللا ٓغ حُؼَٔ حُقخُق ٤ُظ ُٚ ػزس ٖٓ ُٚ ٌٓخٕ ٖٓ ٓ٘قذ ٝٓغجٍٞ أٝ دحػ٤ش . 

 كشؿ٢ ٗلغي ُؼزخدس هللا كٜزح دحٝٝد ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ٗز٢ ِٝٓي ٝخقـ ٝهض ُِؼزخدس . 

 ض٣ذى ػزخص ٝفزش ٣ٝو٤ٖ .ط٤و٢٘ إٔ حُؼزخدس ط 

 ُظق٢ِ ُٔشطزش حُقذ٣و٤٤ٖ حدػ٢ ا٠ُ هللا ٝحػ٢ِٔ فخُلخ ٢ًٗٞٝ ٖٓ حُٔغ٤ِٖٔ . 

 ٖٓ أعٞء حُ٘خط حُز١ ٣نَ حُ٘خط ٣ٝؼَٔ حُغٞء . 

 ح٩كغخٕ حُخخؿ ارح أعخء ا٤ُي ٓخِٞم إٔ طلغ٢٘ ا٤ُٚ ٝخخفش ح٧هخسد ٝإ هطؼٞى ٝٛـشٝى . 

 ٫ ط٘خٍ فِش ح٧سكخّ ا٫ رخُقزش . 

 طٌش٣ْ هللا ٝأؿشى ػ٠ِ هللا حػل٢ ٝحفلل٢ . طش٣ذ٣ٖ 

 هذ٢ٓ سمخ هللا ػ٠ِ سمخ ٗلغي ط٘خ٤ُٖ حُشكؼش ك٢ حُذحس٣ٖ . 

 حعظؼ٤ز١ رخهلل ػ٘ذ ٗضؽ حُؾ٤طخٕ ٖٓ ٝعٞعش، طض٤٣ٖ حُؾش، فذى ػٖ حُخ٤ش، عٞء ظٖ . 

 أًؼش١ ٖٓ حُظغز٤ق . 

 حُوشإٓ ٣ؼ٢ِ رًش ٖٓ حطزؼٚ . 

 ًخٕ هِزٚ هخٛش ٤ُظ ك٤ٚ ؿَ ٫ٝ كوذ ٫ٝ كغذ  . ٫ ٣ؼط٢ هللا كلع حُوشإٓ ٝحُؼَٔ رٚ ا٫ ٖٓ 

 هللا كلع حُوشإٓ ٖٓ حُظلش٣ق ٖٝٓ ؽ٤خه٤ٖ ح٧ٗظ ٝحُـٖ . 

 ارح ػشكض إٔ هللا ٣ـلش حُزٗٞد كٜزح ٣ذػٞى ا٠ُ حُٔزخؽشس رخُظٞرش . 

 طوٚ كٖٔ رخد أ٠ُٝ إٔ ٗؼط٤ٚ هذسٙ حٗظش ا٠ُ ٖٓ كُٞي ٖٓ ؿ٤ش حُؼشر٤٤ٖ ٣ـذٕٝ فؼٞرش ك٢ طؼِٔٚ ٝٗ 

 ٣ٝشصهٚ حُوشإٓ كؤػط٤ٚ ٝهظي ُِللع ٝحُظذحسط ٝحُظذرش . ٚٝٛٞ ػض٣ض ٖٓ ٣لزٚ هللا ٣ؼط٤ٛزح رًش  

 حُوشإٓ ؽلخء ُوِٞد ٝفذٝس حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣ٜذ٣ْٜ ٣ٝزٛذ ػْٜ٘ حُؾٌٞى ٝحُش٣ذ . 
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 سورة فــصـــلت

 أًؼش١ ٖٓ ط٬ٝس حُوشإٓ ٣ـ٢ِ حُزٗٞد ٣ٝزٛذ سحٕ حُوِذ . 

 أؿَ ٓغ٠ٔ . هللا ٫ ٣ؼـَ رخُؼوٞرش ػ٠ِ حٌُخكش٣ٖ ٌُٖ كِْ هللا ٣ئخشْٛ ا٠ُ 

ارح أخِقض ػِٔي سكؼي هللا رٚ ٝػزظي ٝأػخٗي ػ٠ِ حُؾٜخدس كٖٔ فذم هللا فذم هللا ٓؼٚ ٝعَٜ ػ٤ِٚ  

 ٗطن حُؾٜخدس ػ٘ذ حُٔٞص .

 أًؼش١ ٖٓ رًش هللا كلنِٚ ػظ٤ْ . 

 أهِز٢ كٞحثـي ٖٓ هللا كٜٞ حُوخدس . 

 حفزش١ ػ٠ِ ٓخ أفخري ٫ٝ طو٘ط٢ . 

 شف .حكزس١ ٖٓ حُـلِش ػ٘ذ كقٍٞ  ٗؼٔش أٝ ك 

 حرظ٬ء حُغشحء أؽذ ٖٓ حرظ٬ء حُنشحء . 

 حؽٌش١ هللا ػ٠ِ ػّٔٞ ٗؼٔٚ . 

 طلٌش١ ك٢ ٗلغي أػنخءى ؿٞحسكي ٛزٙ ٗؼْ طلظخؽ ا٠ُ ؽٌش رخُوٍٞ ٝحُؼَٔ . 

  

 

 :يع خٕارًٛٓب  سٕسح  فصهذرُبست فٕارخ 

ْٕ حُغٞسطخٕ حُلخد٣ش ٝح٧سرؼٕٞ ٝحُؼخ٤ٗش ٝح٧سرؼٕٞ كقِض ٝحُؾٞسٟ. هخٍ ك٢ خخطٔش كقِض     ْْ اِ َْ أََسأ٣َْظُ )هُ

َٞ ك٢ِ ِؽوَخٍم رَِؼ٤ٍذ ) ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ  َُّ ْٖ أََم َٓ  ِٚ ْْ رِ لَْشطُ ًَ  َّْ ِ ػُ ِْ٘ذ هللاَّ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ خ ْْ َكظ٠َّ ًَٕ٘ ِٜ ْٗلُِغ ك٢ِ أَ َٝ ْْ آ٣ََخطَِ٘خ ك٢ِ ح٥َْكَخِم  ِٜ ( َعُِ٘ش٣

 ُ ِق رَِشرَِّي أََّٗٚ ٌْ َ٣ ْْ َُ َٝ َُْلنُّ أَ ُ ح ْْ أََّٗٚ َُُٜ َٖ َّ ٤ٌِٜذ ) ٣َظَز٤َ َِّ َؽ٢ٍْء َؽ ًُ َِّ َٖ٘ػ٠َِ  ٌُ ُ رِ ْْ أ٫ََ اَِّٗٚ ِٜ ْٖ ُِوَخِء َسرِّ ِٓ ْش٣ٍَش  ِٓ ْْ ك٢ِ  ُ َّٜ ( أ٫ََ اِٗ

ِل٤وٌ ) ُٓ ُ َٗ٘ؽ٢ٍْء  ْٖ هَْزَِِي هللاَّ ِٓ  َٖ ا٠َُِ حَُِّز٣ َٝ َزَُِي ٣ُِٞك٢ ا٤ََُِْي  ًَ (( ح٬ٌُّ ػ٠ِ حُوشإٓ ٝهخٍ ك٢ رذح٣ش حُؾٞسٟ )

( ُْ ٤ٌِ َُْل َُْؼِض٣ُض ح َٞ ك٢ِ ِؽوَخٍم رَؼِ ٖح ُٛ ْٖ َّٔ ِٓ  َُّ ْٖ أََم َٓ  ِٚ ْْ رِ لَْشطُ ًَ  َّْ ِ ػُ ِْ٘ذ هللاَّ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ خ ًَ  ْٕ ْْ اِ َْ أََسأ٣َْظُ ٤ٍذ (( حُوشإٓ. )هُ

(ٕ٘ ))- ( ُْ ٤ٌِ َُْل َُْؼِض٣ُض ح ُ ح ْٖ هَْزَِِي هللاَّ ِٓ  َٖ ا٠َُِ حَُِّز٣ َٝ َزَُِي ٣ُِٞك٢ ا٤ََُِْي  ًَ حُؼض٣ض (( ٣ئًذ أٗٚ ٝك٢ ٖٓ ػ٘ذ هللا ٖ)

( ُْ َُْؼِظ٤ َُْؼ٢ُِِّ ح َٞ ح ُٛ َٝ خ ك٢ِ ح٧َْْسِك  َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ خ ك٢ِ حُغَّ َٓ ِل٤وٌ )ٗحُل٤ٌْ )َُُٚ  ُٓ َِّ َؽ٢ٍْء  ٌُ ُ رِ َّٚ (( أ٤ُظ ٗ٘((. )أ٫ََ اِٗ

ِل٤وٌ ) ُٓ َِّ َؽ٢ٍْء  ٌُ ُ رِ َّٚ خ ك٢ِ حُٗ٘ٛزح ٛٞ حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ؟ ر٠ِ، خظْ كقِض روُٞٚ )أ٫ََ اِٗ َٓ حصِ (( ٝٛ٘خ هخٍ )َُُٚ  َٝ خ َٔ غَّ

( ُْ َُْؼِظ٤ َُْؼ٢ُِِّ ح َٞ ح ُٛ َٝ خ ك٢ِ ح٧َْْسِك  َٓ  (( ٝح٬ٌُّ ك٢ حُٔٞمؼ٤ٖ ػ٠ِ حُوشإٓ حٌُش٣ْ.َٗٝ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 اٌشٛسٜ ســـــٛسح

 

 ث١ٓ ٠ذٞ اٌسٛسح:

 ٣و٤ٔٞح إٔ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝطؼ٤ِٔخ   ح٩ع٬ّ، ك٢ حُشٞسٟ رٌٔخٗش ط٣ٜٞ٘خ   ْح٫ع رٜزح حُشٞسٟ عٞسس ع٤ٔض 

 حُلشد ك٤خس ك٢ ؿ٤َِ ػظ٤ْ أػش ٖٓ ُٚ ُٔخ حُشٞسٟ، ٜٓ٘ؾ ح٧ًَٔ ح٧ٓؼَ حُٜٔ٘ؾ ٛزح ػ٠ِ ك٤خطْٜ

 .ٝحُٔـظٔغ

 ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حُغٞس ٖٓ أٜٗخ: كؼخثِٜخ. 

 ٤ٌٓش عٞسس. 

 حٌُش٣ٔش ُِغٞسس ح٧عخط حُٜذف ٝٛٞ( ٝحُشعخُش حُٞك٢: )حُغٞسس ٓلٞس. 

 

  

 :ٚخبرّخ ِب لجٍٙبإٌّبسجخ ث١ٓ افززبح١خ اٌسٛسح 

 ٖٓٔ أػَ ٖٓ رٚ ًلشطْ ػْ هللا ػ٘ذ ٖٓ ًخٕ إ ٣ظْأسأ هَ" حٌُش٣ْ حُوشإٓ ػٖ كذ٣غ كظِض عٞسس ٜٗخ٣ش ك٢   

 حُوشإٓ ػٖ حُلذ٣غ ٝؿخء" حُلن أٗٚ ُْٜ ٣ظز٤ٖ كظ٠ أٗلغْٜ ٝك٢ ح٥كخم ك٢ خءح٣خط٘ ع٘ش٣ْٜ*  رؼ٤ذ شوخم ك٢ ٛٞ

 حُؼض٣ض هللا هزِي ٖٓ حُز٣ٖ ٝا٠ُ ا٤ُي ٣ٞك٢ ًزُي*  ػغن*  كْ: هُٞٚ ك٢حُشٞسٟ  عٞسس حكظظخك٤ش ك٢ حٌُش٣ْ

 ".ك٤ٚ س٣ذ ٫ حُـٔغ ٣ّٞ ٝط٘زس كُٜٞخ ٖٝٓ حُوشٟ أّ ُظ٘زس ػشر٤خ   هشءحٗخ   ا٤ُي أٝك٤٘خ ًٝزُي" "حُل٤ٌْ

 

 ِب لجٍٙب:إٌّبسجخ ث١ٓ ِضّْٛ اٌسٛسح ِٚضّْٛ 

 ٝح٣٥خص( ٗ ا٠ُ ٔ) ح٣٥خص ك٢ كظِض عٞسس ك٢ رُي ؿخء حٌُش٣ْ؛ حُوشإٓ ػٖ كذ٣غ حُغٞسط٤ٖ ك٢ 

( ٖ ا٠ُ ٔ) ح٣٥خص ك٢ حُشٞسٟ عٞسس ك٢ حٌُش٣ْ حُوشإٓ ػٖ حُلذ٣غ ٝؿخء. ٕ٘ ٝح٣٥ش( ٗٗ ا٠ُ ٔٗ)

 ".ك٤ٚ س٣ذ ٫ حُـٔغ ٣ّٞ ٝط٘زس كُٜٞخ ٖٝٓ حُوشٟ أّ ُظ٘زس ػشر٤خ   هشءحٗخ   ا٤ُي أٝك٤٘خ ًٝزُي" ح٣٥ش ٝ

 ( ٕٔ – 9) ح٣٥خص كظِض عٞسس كل٢ ٝهذسطٚ، طؼخ٠ُ هللا ٝكذح٤ٗش د٫ثَ ػٖ كذ٣غ حُغٞسط٤ٖ ك٢

 – ٗ) ح٣٥خص ك٢ حُشٞسٟ عٞسس ك٢ طؼخ٠ُ هللا ٝكذح٤ٗش د٫ثَ ػٖ حُلذ٣غ ٝؿخء ،(9ٖ – 3ٖ) ٝح٣٥خص

 (.ٖ٘ – 2ٕ) ٝح٣٥خص( ٘

 ح٣٥خص ك٢ كظِض عٞسس ك٢ رُي ؿخء حٌُخكش٣ٖ، ٝٓظ٤ش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ؿضحء ػٖ كذ٣غ حُغٞسط٤ٖ ك٢ 

 ٕٔ) ح٣٥خص ك٢ حُشٞسٟ عٞسس ك٢ حٌُخكش٣ٖ ٝٓظ٤ش حُٔئ٤ٖ٘ٓ ؿضحء ػٖ حُلذ٣غ ٝؿخء(. ٕٖ – ٕٙ)

– ٕٕ.) 
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 سورة الـــشـــورى

 ِحبٚس اٌسٛسح:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (: ٕٕ( إٌٝ ا٠٢خ )  ٔألٚي ِٓ ا٠٢خ )اٌّمطغ ا

 اٌزفس١ش اٌّٛضٛػٟ ٌٍّمطغ:

 حُٞك٢، ٓظذس رظوش٣ش حٌُش٣ٔش حُغٞسس طزظذة. ٝػظٔظٚ طؼخ٠ُ هللا ؿ٬ٍ ٝر٤خٕ حُٞك٢ ط٘ض٣َ( ٙ – ٔ) ح٣٥خص

 حططل٠ حُز٣ٖ ٝٛٞ ٝحُٔشع٤ِٖ، ح٧ٗز٤خء ػ٠ِ حُٞك٢ أٗضٍ حُز١ ٛٞ حُؼخ٤ُٖٔ سد كخهلل حُشعخُش، ٝٓظذس

 .ٝح٣٩ٔخٕ حُٜذح٣ش ٗٞس ا٠ُ ٝحُؼ٬ٍ حُششى ظِٔخص ٖٓ ح٩ٗغخ٤ٗش ٤ُخشؿٞح ػزخدٙ، ٖٓ شخء ٖٓ ُشعخ٫طٚ

 ػشر٤خ   هشآٗخ   ٓلٔذ ٣خ ا٤ُي أٝك٤٘خ هزِي حُشعَ ا٠ُ أٝك٤٘خ ًٔخ أ١. ح٢ُٜ٩ حُٞك٢ ٓوخطذ( ٕٔ – 3) ح٣٥خص

 .هٞٓٚ ًلش ٖٓ ٣وخع٤ٚ ًخٕ ػٔخ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ُِشعٍٞ طغ٤ِش ح٣٥ش ٝك٢. ٓؼـضح  

 .أطُٜٞخ ك٢ ح٧د٣خٕ ٝكذس( ٗٔ – ٖٔ) ح٣٥خص

 .حُٔؼخٗذ٣ٖ كـؾ ٝارطخٍ ٝح٫عظوخٓش، رخُذػٞس ح٧ٓش( 9ٔ – ٘ٔ) ح٣٥خص

 ًؼ٤ش رخُؼزخد، ُط٤لخ   ًٞٗٚ عزلخٗٚ ر٤ّٖ ُٔخ. حُظٞرش ٝهزٍٞ ٝحُظخ٤ُٖٔ، ُِٔئ٤ٖ٘ٓ حُـضحء كظ٤ٔش( ٕٙ – ٕٓ) ح٣٥خص

 حُغؼخدس ٧عزخد حُخ٤شحص ؽِذ ك٢ ٣غؼ٠ إٔ كؼ٤ِٚ حُل٤خس ٛزٙ ك٢ دحّ ٓخ ح٩ٗغخٕ إٔ ا٠ُ أشخس ا٤ُْٜ، ح٩كغخٕ

 ".كشػٚ ك٢ ُٚ ٗضد ح٥خشس كشع ٣ش٣ذ ًخٕ ٖٓ: "كوخٍ

 

 :اٌز١ّٙذ

لٔذهلل ٝحُظ٬س ٝحُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ حُرغْ هللا  

 ٝطو٠..

 حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص ..

 ٝطغخ٤ش طٌش٣ْ .ٛزح حٌُٕٞ ًِٚ خِوٚ خِن ٝعخش ُ٪ٗغخٕ طغخ٤ش طؼش٣ق 

كخُٔشء هذ ٣ششد حٌُؤط ٖٓ حُٔخء ك٤ش١ٝ حُؼشٝم ٝ ٣ِظز رٚ حُـغْ ، ٌُٖٝ ٛزح خِن ُٜذف أًزش ٖٓ إٔ طششرٚ 

 ،خِن ٢ٌُ طؼشف هللا ٖٓ خ٬ُٚ كٖٔ ؿؼَ حُٔخء ر٬ ُٕٞ ٫ٝ سحثلش ٫ٝ ؽؼْ؟

 حُخ٤ِش حُل٤ش؟.......ٖٝٓ ؿؼِٚ ٣ظزخش ك٢ دسؿش ٓ٘خلؼش ؿذح ٖٝٓ ؿؼِٚ ٣لَ حُٔٞحد حٌُؼ٤شس ٖٝٓ ؿؼِٚ هٞحّ 

كبرح ػشكض هللا ٖٓ خ٬ٍ حُٔخء كوذ كووض حُٜذف ح٧ًزش ٖٓ خِن حُٔخء ، أٓخ ارح ششرض ًخط حُٔخء ٝحسط٣ٞض رٚ 

 ػْ أؿِوض دٕٝ ػوِي ح٧رٞحد كوذ كووض حُٜذف حُظـ٤ش.

 ٫ رذ إٔ طظؼشف ػ٠ِ هللا ٖٓ خ٬ٍ ٓخ كُٞ٘خ كخٌُٕٞ ٓظٜش ٧عٔخء هللا حُلغ٠٘.

ل٤ؾ ر٘خ ٖٓ ًَ ؿخٗذ ٗغظ٘شوٚ ُٝٞ كشً٘خٙ ُشؼشٗخ رٞؿٞدٙ ٝٓغ رُي ٫ ٣شٟ حُٜٞحء ٤ُٝظ ُٚ حُٜٞحء حُز١ ٣

طٞص ،كٜٞ ٓٞؿٞد ًٝؤٗٚ ؿ٤ش ٓٞؿٞد ك٬ ٣لـذ حُشإ٣ش ،ارح كخُٜٞحء ُط٤ق، هخٍ طؼخ٠ُ: )هللا ُط٤ق رؼزخدٙ 

 ٣شصم ٖٓ ٣شخء ٝٛٞ حُو١ٞ حُؼض٣ض(

  حعْ هللا حُِط٤ق ُٚ ٓؼخٕ ًؼ٤شس:
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زذٙ ك٢ أٓٞسٙ حُذحخ٤ِش حُٔظؼِوش ر٘لغٚ ٣ِٝطق رؼزذٙ ك٢ ح٧ٓٞس حُخخسؿ٤ش ػ٘ٚ ك٤غٞهٚ ٝٛٞ حُز١ ٣ِطق رؼ

 ٣ٝغٞم ا٤ُٚ ٓخ رٚ ط٬كٚ ك٤غ ٫ ٣شؼش ٝٛزح ٖٓ آػخس ػِٔٚ ًٝشٓٚ ٝسكٔظٚ كِٜزح ًخٕ ٓؼ٠٘ حُِط٤ق ٗٞػ٤ٖ:

ٓـ٤زخص ح٧ٓٞس ٝٓخ /أٗٚ حُخز٤ش حُز١ أكخؽ ػِٔٚ رخ٧عشحس ٝرخُزٞحؽٖ ٝحُخزخ٣خ ٝحُخلخ٣خ ٌٝٓ٘ٞٗخص حُظذٝس ٝٔ

 ُطق ٝدم ٖٓ ًَ ش٢ء.

/ُطلٚ رؼزذٙ ٤ُٝٝٚ حُز١ ٣ش٣ذ إٔ ٣ظْ ػ٤ِٚ اكغخٗٚ ٣ٝشِٔٚ رٌشٓٚ ٣ٝشه٤ٚ ا٠ُ حُٔ٘خصٍ حُؼخ٤ُش ك٤٤غشٙ ٤ُِغشٟ ٕ

٣ٝـ٘زٚ حُؼغشٟ ٣ٝـش١ ػ٤ِٚ ٖٓ أط٘خف حُٔلٖ حُظ٢ ٣ٌشٜٛخ ٝطشن ػ٤ِٚ ٢ٛٝ ػ٤ٖ ط٬كٚ  ٝحُطش٣ن ا٠ُ 

ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ٤ًق طشهض رٚ ح٧كٞحٍ ُٝطق هللا رٚ ُٝٚ ٝرٔخ هذسٙ ػ٤ِٚ ٖٓ طِي عؼخدطٚ ٓؼَ ح٧ٗز٤خء ٣ٞعق 

 ح٧كٞحٍ حُظ٢ كظَ ُٚ ك٢ ػخهزظٜخ كغٖ حُؼوز٠ ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس .

 ًٔخ ٣ٔظلٖ أ٤ُٝخءٙ رٔخ ٣ٌشٛٞٗٚ ٤٘٤ُِْٜ ٓخ ٣لزٕٞ ،كٌْ هلل ٖٓ ُطق ًٝشّ ٫ طذسًٚ ح٧كٜخّ..

حُذ٤ٗخ ٖٓ سثخعش أٝ عزذ ٖٓ ح٧عزخد حُٔلزٞرش ك٤ظشكٚ هللا ػٜ٘خ ًْٝ حعظششف حُؼزذ ػ٠ِ ٓطِٞد ٖٓ ٓطخُذ 

٣ٝظشكٜخ ػ٘ٚ سكٔش رٚ ُج٬ طؼشٙ ك٢ د٣٘ٚ ك٤ظَ حُؼزذ كض٣٘خ ٖٓ ؿِٜٚ ٝػذّ ٓؼشكظٚ رشرٚ ،ُٝٞ ػِْ ٓخ رخش 

ُٚ ك٢ حُـ٤ذ ٝأس٣ذ اط٬كٚ ك٤ٚ ُلٔذ هللا ٝشٌشٙ ػ٠ِ رُي كبٕ هللا رؼزخدٙ سإٝف سك٤ْ ُط٤ق رؤ٤ُٝخثٚ )هللا 

 ط٤ق رؼزخدٙ ٣شصم ٖٓ ٣شخء ٝٛٞ حُو١ٞ حُؼض٣ض(ُ

  ُط٤ق ك٢ أٝحٓشٙ ٝك٢ ششػٚ ٝرؼزخدٙ.

 ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥ش ك٢ طذحسع٘خ..

 

 :فٛائذ ٚأسئٍخ رذثش٠خ

  ٓخ حُلٌٔش ٖٓ اخزخس هللا طؼخ٠ُ رؤٗٚ أٝك٠ ٛزح حُوشإٓ ُ٘ز٤ٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؟ 

أخزش طؼخ٠ُ أٗٚ أٝك٠ ٛزح حُوشإٓ حُؼظ٤ْ ا٠ُ حُ٘ز٢ حٌُش٣ْ، ًٔخ أٝك٠ ا٠ُ ٖٓ هزِٚ ٖٓ ح٧ٗز٤خء ٝحُٔشع٤ِٖ، كل٤ٚ 

ر٤خٕ كؼِٚ، ربٗضحٍ حٌُظذ، ٝاسعخٍ حُشعَ، عخروخ ٫ٝكوخ، ٝإٔ ٓلٔذح ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ٤ُظ رزذع ٖٓ 

ٝٓخ ؿخء رٚ ٣شخرٚ ٓخ   . ٖٓ هزِٚ ٖٓ حُٔشع٤ِٖحُشعَ، ٝإٔ ؽش٣وظٚ ؽش٣وش ٖٓ هزِٚ، ٝأكٞحُٚ ط٘خعذ أكٞحٍ 

ؿخءٝح رٚ، ٧ٕ حُـ٤ٔغ كن ٝطذم، ٝٛٞ ط٘ض٣َ ٖٓ حطظق رخ٤ُٛٞ٧ش ٝحُؼضس حُؼظ٤ٔش ٝحُلٌٔش حُزخُـش، ٝإٔ 

   . ؿ٤ٔغ حُؼخُْ حُؼ١ِٞ ٝحُغل٢ِ ٌِٓٚ ٝطلض طذر٤شٙ حُوذس١ ٝحُششػ٢

َُْؼ٢ِِ   } ٝأٗٚ  ِْ  }   . رزحطٚ ٝهذسٙ ٝهٜشٙ  { ح َُْؼِظ٤  حُز١ ٖٓ ػظٔظٚ   { ح

 {  َّٖ ِٜ هِ ْٞ ْٖ كَ ِٓ  َٕ حُص ٣َظَلَطَّْش َٝ خ َٔ خُد حُغَّ ٌَ ٌَشِ  } ػ٠ِ ػظٜٔخ ًٜٝٞٗخ ؿٔخدح،   { طَ ٬َثِ َٔ ُْ ح حٌُشحّ حُٔوشرٕٞ خخػؼٕٞ   { َٝ

ِْٜ }   . ُؼظٔظٚ، ٓغظ٤ٌٕ٘ٞ ُؼضطٚ، ٓزػٕ٘ٞ رشرٞر٤ظٚ ِذ َسرِّ ْٔ َٕ رَِل ٣ٝؼظٔٞٗٚ ػٖ ًَ ٗوض، ٣ٝظلٞٗٚ رٌَ   { ٣َُغزُِّلٞ

ْٖ ك٢ِ ح٧َْْسعِ  } ًٔخٍ،  َٔ ُِ َٕ لُِشٝ ـْ ٣َْغظَ ػٔخ ٣ظذس ْٜٓ٘، ٓٔخ ٫ ٤ِ٣ن رؼظٔش سرْٜ ًٝزش٣خثٚ، ٓغ أٗٚ طؼخ٠ُ ٛٞ   { َٝ

 {  ُْ ِك٤ لُُٞس حُشَّ ـَ ُْ   . حُز١ ٫ُٞ ٓـلشطٚ ٝسكٔظٚ، ُؼخؿَ حُخِن رخُؼوٞرش حُٔغظؤطِش  { ح
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  أٗٚ أٝك٠ ا٠ُ حُشعَ ػخٓش ٝٓلٔذ ط٠ِ  رًشرؼذ إٔ رٜزٙ ح٧ٝطخف  هللا طؼخ٠ُ  ُزحطٚ  ٝطقٓخ د٫ُش

 هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ خخطش؟

٠ ٓلٔذ ـ ط٠ِ َ ًِْٜ ػٔٞٓخ، ٝاُٝك٢ ٝطلٚ طؼخ٠ُ رٜزٙ ح٧ٝطخف، رؼذ إٔ رًش أٗٚ أٝك٠ ا٠ُ حُشع

خظٞطخ، اشخسس ا٠ُ إٔ ٛزح حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ك٤ٚ ٖٓ ح٧دُش ٝحُزشح٤ٖٛ، ٝح٣٥خص  هللا ػ٤ِْٜ أؿٔؼ٤ٖ

حُذحُش ػ٠ِ ًٔخٍ حُزخس١ طؼخ٠ُ، ٝٝطلٚ رٜزٙ ح٧عٔخء حُؼظ٤ٔش حُٔٞؿزش ٫ٓظ٬ء حُوِٞد ٖٓ ٓؼشكظٚ 

 .أٗٞحع حُؼزٞد٣ش حُظخٛشس ٝحُزخؽ٘ش ُٚ طؼخ٠ُٝٓلزظٚ ٝطؼظ٤ٔٚ ٝاؿ٬ُٚ ٝاًشحٓٚ، ٝطشف ؿ٤ٔغ 

 ٓخ ٛٞ أًزش ٝأش٘غ حُظِْ؟ 

ٕ ٖٓ أًزش حُظِْ ٝأكلش حُوٍٞ، حطخخر أٗذحد هلّل ٖٓ دٝٗٚ، ٤ُظ ر٤ذْٛ ٗلغ ٫ٝ ػشس، رَ ْٛ ٝا

 .ٓخِٞهٕٞ ٓلظوشٕٝ ا٠ُ هللا ك٢ ؿ٤ٔغ أكٞحُْٜ

٤َُِخءَ  }   : ُٜٝزح ػوزٚ روُٞٚ ْٝ ِٚ أَ ْٖ ُدِٝٗ ِٓ َٖ حطََّخُزٝح  حَُِّز٣ َٝ }   

٣ظُْٜٞٞٗ رخُؼزخدس ٝحُطخػش، ًٔخ ٣ؼزذٕٝ هللا ٣ٝط٤ؼٞٗٚ، كبٗٔخ حطخزٝح حُزخؽَ، ٤ُٝغٞح رؤ٤ُٝخء ػ٠ِ 

ِْٜ }   . حُلو٤وش ُ َكل٤ِعٌ َػ٤َِْ َ   }   . ُْٜ، ك٤ـخص٣ْٜ رخ٤شٛخ ٝششٛخ٣للع ػ٤ِْٜ أػٔخ  { هللاَّ ٤ًِ َٞ ْْ رِ ِٜ َْٗض َػ٤َِْ خ أَ َٓ َٝ }  

  . كظغؤٍ ػٖ أػٔخُْٜ، ٝاٗٔخ أٗض ٓزِؾ أد٣ض ٝظ٤لظي

 ٞ؟ُٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رٔخرح أٓظٖ هللا ػض ٝؿَ ػ٠ِ سع 

َّّ  } ر٤ٖ ح٧ُلخظ ٝحُٔؼخ٢ٗ   { هُْشآٗ خ َػَشر٤ِّ خ } أٗضٍ هللا  ػْ رًش ٓ٘ظٚ ػ٠ِ سعُٞٚ ٝػ٠ِ حُ٘خط، ك٤غ ِْ٘زَس أُ ُِظُ

ُْوَُشٟ ََُٜخ } ٢ٛٝ ٌٓش حٌُٔشٓش   { ح ْٞ ْٖ َك َٓ   . ٖٓ هشٟ حُؼشد، ػْ ٣غش١ ٛزح ح٩ٗزحس ا٠ُ عخثش حُخِن  { َٝ

ِْ٘زسَ  }  طُ غِ  } حُ٘خط   { َٝ ْٔ ـَ
ُْ َّ ح ْٞ ِٚ  } حُز١ ٣ـٔغ هللا رٚ ح٤ُٝ٧ٖ ٝح٥خش٣ٖ، ٝطخزشْٛ أٗٚ   { ٣َ ٝإٔ  . { ٫َ َس٣َْذ ك٤ِ

َّ٘شِ  } حُخِن ٣٘وغٕٔٞ ك٤ٚ كش٣و٤ٖ  ـَ ُْ كَِش٣ٌن ك٢ِ  } ح رخهلل، ٝطذهٞح حُٔشع٤ِٖ، ْٝٛ حُز٣ٖ آٓ٘ٞ  { كَِش٣ٌن ك٢ِ ح َٝ

  . ْٝٛ أط٘خف حٌُلشس حٌُٔزر٤ٖ  { حُغَِّؼ٤شِ 

 ٓخ حُلٌٔش ٖٓ ػذّ ؿؼَ حُ٘خط أٓش ٝحكذس ؟ 

ُ  } ٛزح  ْٞ َشخَء هللاَّ حِكَذس   } ؿؼَ حُ٘خط   : أ١ ُـؼَ حُ٘خط،  { َُ َٝ ش   َّٓ ػ٠ِ حُٜذٟ، ٧ٗٚ حُوخدس حُز١ ٫ ٣ٔظ٘غ   { أُ

   . ػ٤ِٚ ش٢ء، ٌُٝ٘ٚ أسحد إٔ ٣ذخَ ك٢ سكٔظٚ ٖٓ شخء ٖٓ خٞحص خِوٚ

خ َُُْٜ } ٝأٓخ حُظخُٕٔٞ حُز٣ٖ ٫ ٣ظِلٕٞ ُظخُق، كبْٜٗ ٓلشٕٝٓٞ ٖٓ حُشكٔش، كـ  ْٖ  } ٖٓ دٕٝ هللا   { َٓ ِٓ

  ٢ُِ ٫َ َِٗظ٤ش   } ْٛ، ك٤لظَ ُْٜ حُٔلزٞد ٣ظ٫ٞ  { َٝ    . ٣ذكغ ػْٜ٘ حٌُٔشٝٙ  { َٝ

٤َُِخءَ  } ٝحُز٣ٖ  ْٝ ِٚ أَ ْٖ ُدِٝٗ ِٓ  . ٣ظُْٜٞٞٗ رؼزخدطْٜ ا٣خْٛ، كوذ ؿِطٞح أهزق ؿِؾ  { حطََّخُزٝح 
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 سورة الـــشـــورى

  طٌٕٞ ٣٫ٝش حُؼزذ هلل؟٤ًق 

 ٙ ػزذٙ رؼزخدطٚ ٝؽخػظٚ، ٝحُظوشد ا٤ُٚ رٔخ أٌٖٓ ٖٓ أٗٞحع حُظوشرخص، كخهلل ٛٞ ح٢ُُٞ حُز١ ٣ظ٫ٞ

 ٌٕٞ٣٫ٝش هللا ُؼزخدٙ؟ ٤ًق ط 

٣ٝظ٠ُٞ ػزخدٙ ػٔٞٓخ رظذر٤شٙ، ٝٗلٞر حُوذس ك٤ْٜ، ٣ٝظ٠ُٞ ػزخدٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ خظٞطخ، ربخشحؿْٜ ٖٓ 

  . حُظِٔخص ا٠ُ حُ٘ٞس، ٝطشر٤ظْٜ رِطلٚ، ٝاػخٗظْٜ ك٢ ؿ٤ٔغ أٓٞسْٛ

 ػزخدٙ ك٢ كخُش ح٫خظ٬ف ك٢ أ١ أٓش ًخٕ؟ رٔخرح أٓش هللا 

ْٖ َش٢ْء   }   : ٣وٍٞ طؼخ٠ُ ِٓ  ِٚ ْْ ك٤ِ خ حْخظََِْلظُ َٓ ُٚ ا٠َُِ  } ٖٓ أطٍٞ د٣ٌْ٘ ٝكشٝػٚ، ٓٔخ ُْ طظلوٞح ػ٤ِٚ   { َٝ ُٔ ٌْ كَُل

 ِ ُ  }   . ٣شد ا٠ُ ًظخرٚ، ٝا٠ُ ع٘ش سعُٞٚ، كٔخ كٌٔخ رٚ كٜٞ حُلن، ٝٓخ خخُق رُي كزخؽَ  { هللاَّ ُْ هللاَّ ٌُ َرُِ

كٌٔخ أٗٚ طؼخ٠ُ حُشد حُخخُن حُشحصم حُٔذرش، كٜٞ طؼخ٠ُ حُلخًْ ر٤ٖ ػزخدٙ رششػٚ ك٢ ؿ٤ٔغ   : أ١  { َسر٢ِّ

   . أٓٞسْٛ

  ٤ًق ٣ٌٕٞ رُي؟إٔ حطلخم ح٧ٓش كـش هخؽؼش،  ٣لْٜ ٖٓ ح٣٥ش 

٧ٕ هللّا طؼخ٠ُ ُْ ٣ؤٓشٗخ إٔ ٗشد ا٤ُٚ ا٫ ٓخ حخظِل٘خ ك٤ٚ، كٔخ حطلو٘خ ػ٤ِٚ، ٣ٌل٢ حطلخم ح٧ٓش ػ٤ِٚ، ٧ٜٗخ 

  . ٓؼظٞٓش ػٖ حُخطؤ، ٫ٝ رذ إٔ ٣ٌٕٞ حطلخهٜخ ٓٞحكوخ ُٔخ ك٢ ًظخد هللّا ٝع٘ش سعُٞٚ

  ٕ٣لظَ رٔـٔٞػٜٔخ ًٔخٍ حُؼزذ؟ ٕحُِزحٓخ ٛٔخ ح٧ط٬ 

ِْضُ  }   : ٝهُٞٚ ًَّ َٞ ِٚ طَ حػظٔذص روِز٢ ػ٤ِٚ ك٢ ؿِذ حُٔ٘خكغ ٝدكغ حُٔؼخس، ٝحػوخ رٚ طؼخ٠ُ ك٢   : أ١  { َػ٤َِْ

ِٚ أ٤ُِٗذُ  }   . ح٩عؼخف رزُي ا٤َُِْ    . أطٞؿٚ روِز٢ ٝرذ٢ٗ ا٤ُٚ، ٝا٠ُ ؽخػظٚ ٝػزخدطٚ  : أ١  { َٝ

خ ٣زًشٛٔخ هللّا ك٢ ًظخرٚ، ٧ٜٗٔخ ٣لظَ رٔـٔٞػٜٔخ ًٔخٍ حُؼزذ، ٣ٝلٞطٚ ٝٛزحٕ ح٧ط٬ٕ، ًؼ٤شح ٓ

ُٖ  }   : حٌُٔخٍ رلٞطٜٔخ أٝ كٞص أكذٛٔخ، ًوُٞٚ طؼخ٠ُ ا٣َِّخَى َْٗغظَِؼ٤ َٝ َْ  }   : ٝهُٞٚ  { ا٣َِّخَى َْٗؼزُُذ  ًَّ َٞ طَ َٝ كَخْػزُْذُٙ 

 ِٚ  . { َػ٤َِْ

 ٓخ ٓؼ٠٘ كخؽش حُغٔخٝحص ٝح٧سع؟ 

خ }   . خخُؤٜخ روذسطٚ ٝٓش٤جظٚ ٝكٌٔظٚ  : أ١ حؿ  َٝ ْْ أَْص ٌُ ْٗلُِغ ْٖ أَ ِٓ  ْْ ٌُ َُ ََ ُظغٌ٘ٞح ا٤ُٜخ، ٝط٘ظشش ٌْٓ٘   { َؿَؼ

  . ٖٓ حُ٘لغ ٓخ ٣لظَحُزس٣ش، ٣ٝلظَ ٌُْ 
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 ٓخ ٓذٍُٞ هُٞٚ طؼخ٠ُ " ٖٝٓ ح٧ٗؼخّ أصٝحؿخ"؟ 

ٖٝٓ ؿ٤ٔغ أط٘خكٜخ ٗٞػ٤ٖ، رًشح ٝأٗؼ٠، ُظزو٠ ٝط٘ٔٞ ُٔ٘خكؼٌْ حٌُؼ٤شس، ُٜٝزح ػذحٛخ رخ٬ُّ حُذحُش   : أ١

ؼٌْ ٣ز  : أ١  { ٣زسإًْ ك٤ٚ }   : ؿؼَ رُي ٧ؿٌِْ، ٧ٝؿَ حُ٘ؼٔش ػ٤ٌِْ، ُٜٝزح هخٍ  : ػ٠ِ حُظؼ٤َِ، أ١

  . ٣ٌٝؼشًْ ٣ٌٝؼش ٓٞحش٤ٌْ، رغزذ إٔ ؿؼَ ٌُْ ٖٓ أٗلغٌْ، ٝؿؼَ ٌُْ ٖٓ ح٧ٗؼخّ أصٝحؿخ

 رٔخرح ٣غظذٍ أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش ػ٠ِ ٓزٛزْٜ ك٢ أعٔخء هللا ٝطلخطٚ؟ 

ِٚ َش٢ْءٌ  } ْؼِِ ِٔ ًَ ٤ُظ ٣شزٜٚ طؼخ٠ُ ٫ٝ ٣ٔخػِٚ ش٢ء ٖٓ ٓخِٞهخطٚ، ٫ ك٢ رحطٚ، ٫ٝ ك٢ أعٔخثٚ،   : أ١  { ٤ََُْظ 

٫ٝ ك٢ طلخطٚ، ٫ٝ ك٢ أكؼخُٚ، ٧ٕ أعٔخءٙ ًِٜخ كغ٠٘، ٝطلخطٚ طلش ًٔخٍ ٝػظٔش، ٝأكؼخُٚ طؼخ٠ُ 

أٝؿذ رٜخ حُٔخِٞهخص حُؼظ٤ٔش ٖٓ ؿ٤ش ٓشخسى، ك٤ِظ ًٔؼِٚ ش٢ء، ٫ٗلشحدٙ ٝطٞكذٙ رخٌُٔخٍ ٖٓ ًَ 

٤غُ  }   .ٚ ٝؿ ِٔ َٞ حُغَّ ُٛ ُْزَِظ٤شُ  }   . ُـ٤ٔغ ح٧طٞحص، رخخظ٬ف حُِـخص، ػ٠ِ طلٖ٘ حُلخؿخص  { َٝ ٣شٟ در٤ذ   { ح

حُِ٘ٔش حُغٞدحء، ك٢ ح٤ُِِش حُظِٔخء، ػ٠ِ حُظخشس حُظٔخء، ٣ٝشٟ عش٣خٕ حُوٞص ك٢ أػؼخء حُل٤ٞحٗخص 

   . حُظـ٤شس ؿذح، ٝعش٣خٕ حُٔخء ك٢ ح٧ؿظخٕ حُذه٤وش

  . ٝٗلٞٛخ، د٤َُ ُٔزٛذ أَٛ حُغ٘ش ٝحُـٔخػش، ٖٓ اػزخص حُظلخص، ٝٗل٢ ٓٔخػِش حُٔخِٞهخصٝٛزٙ ح٣٥ش 

ِٚ َش٢ْءٌ  }   : ٝك٤ٜخ سد ػ٠ِ حُٔشزٜش ك٢ هُٞٚ ْؼِِ ِٔ ًَ ٤ُغ  }   : ٝػ٠ِ حُٔؼطِش ك٢ هُٞٚ  { ٤ََُْظ  ِٔ َٞ حُغَّ ُٛ َٝ

ُْزَِظ٤شُ   . { ح

 ٓخ ٓؼ٠٘ ُٚ ٓوخ٤ُذ حُغٔخٝحص ٝح٧سع؟ 

ح٧َْْسعِ  }   : ٝهُٞٚ َٝ حِص  َٝ خ َٔ وَخ٤ُُِذ حُغَّ َٓ ُٚ ِٓي حُغٔخٝحص ٝح٧سع، ٝر٤ذٙ ٓلخط٤ق حُشكٔش   : أ١  { َُُٚ 

كٌَ حُخِن ٓلظوشٕٝ ا٠ُ هللّا، ك٢ ؿِذ ٓظخُلْٜ، ٝدكغ حُٔؼخس   . ٝحُزخؽ٘شٝح٧سصحم، ٝحُ٘ؼْ حُظخٛشس 

   . ػْٜ٘، ك٢ ًَ ح٧كٞحٍ، ٤ُظ ر٤ذ أكذ ٖٓ ح٧ٓش ش٢ء

ٝهللّا طؼخ٠ُ ٛٞ حُٔؼط٢ حُٔخٗغ، حُؼخس حُ٘خكغ، حُز١ ٓخ رخُؼزخد ٖٓ ٗؼٔش ا٫ ٓ٘ٚ، ٫ٝ ٣ذكغ حُشش ا٫ ٛٞ، 

ْٖ رَْؼِذِٙ  } ٝ  ِٓ  َُُٚ ََ ْشِع ُٓ ِغْي ك٬ََ  ْٔ خ ٣ُ َٓ َٝ ِغَي ََُٜخ  ْٔ ُٓ ش  ك٬ََ  َٔ ْٖ َسْك ِٓ ُ َُِِّ٘خِط  خ ٣َْلظَِق هللاَّ َٓ }   

ْٖ ٣ََشخءُ  }   : ُٜٝزح هخٍ ٛ٘خ َٔ ْصَم ُِ ٣َْوِذسُ  } ٖ أط٘خف حُشصم ٓخ شخء، ٣ٞعؼٚ ٣ٝؼط٤ٚ ٓ  : أ١  { ٣َْزُغؾُ حُشِّ َٝ }  

٣ؼ٤ن ػ٠ِ ٖٓ ٣شخء، كظ٠ ٣ٌٕٞ روذس كخؿظٚ، ٫ ٣ض٣ذ ػٜ٘خ، ًَٝ ٛزح طخرغ ُؼِٔٚ ٝكٌٔظٚ، كِٜزح   : أ١

ٌْ  }   : هخٍ َِّ َش٢ْء  َػ٤ِِ ٌُ ُ رِ   . ٤ن رلٌٔظٚ ٝطوظؼ٤ٚ ٓش٤جظٚك٤ؼِْ أكٞحٍ ػزخدٙ، ك٤ؼط٢ ٬ً ٓخ ٣ِ  { اَِّٗٚ

 ٓخ ٢ٛ أًزش ٓ٘ش أٗؼْ هللا رٜخ ػ٠ِ ػزخدٙ؟ 

إٔ ششع ُْٜ ٖٓ حُذ٣ٖ خ٤ش ح٧د٣خٕ ٝأكؼِٜخ، ٝأصًخٛخ ٝأؽٜشٛخ، د٣ٖ ح٩ع٬ّ، حُز١ ششػٚ هللا 

ُِٔظطل٤ٖ حُٔخظخس٣ٖ ٖٓ ػزخدٙ، رَ ششػٚ هللا ُخ٤خس حُخ٤خس، ٝطلٞس حُظلٞس، ْٝٛ أُٝٞ حُؼضّ ٖٓ 

ٞسٕٝ ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش، أػ٠ِ حُخِن دسؿش، ٝأًِْٜٔ ٖٓ ًَ ٝؿٚ، كخُذ٣ٖ حُز١ ششػٚ هللا حُٔشع٤ِٖ حُٔزً
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ُْٜ، ٫ رذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘خعزخ ٧كٞحُْٜ، ٓٞحكوخ ٌُٔخُْٜ، رَ اٗٔخ ًِْٜٔ هللا ٝحططلخْٛ، رغزذ ه٤خْٜٓ رٚ، 

ٓخ  ك٫ِٞ حُذ٣ٖ ح٩ع٢ٓ٬، ٓخ حسطلغ أكذ ٖٓ حُخِن، كٜٞ سٝف حُغؼخدس، ٝهطذ سك٠ حٌُٔخٍ، ٝٛٞ

  . طؼٔ٘ٚ ٛزح حٌُظخد حٌُش٣ْ، ٝدػخ ا٤ُٚ ٖٓ حُظٞك٤ذ ٝح٧ػٔخٍ ٝح٧خ٬م ٝح٥دحد

 رؼذ إٔ ششع حُذ٣ٖ رٔخرح أٓشْٛ؟ 

أٓشًْ إٔ طو٤ٔٞح ؿ٤ٔغ ششحثغ حُذ٣ٖ أطُٞٚ ٝكشٝػٚ، طو٤ٔٞٗٚ رؤٗلغٌْ، ٝطـظٜذٕٝ ك٢ اهخٓظٚ ػ٠ِ 

ِٚ  }   . ٝحٕؿ٤شًْ، ٝطؼخٕٝٗٞ ػ٠ِ حُزش ٝحُظوٟٞ ٫ٝ طؼخٕٝٗٞ ػ٠ِ ح٩ػْ ٝحُؼذ هُٞح ك٤ِ ٫َ طَظَلَشَّ   : أ١  { َٝ

٤ُلظَ ٌْٓ٘ ح٫طلخم ػ٠ِ أطٍٞ حُذ٣ٖ ٝكشٝػٚ، ٝحكشطٞح ػ٠ِ إٔ ٫ طلشهٌْ حُٔغخثَ ٝطلضرٌْ 

  . أكضحرخ، ٝطٌٕٞٗٞ ش٤ؼخ ٣ؼخد١ رؼؼٌْ رؼؼخ ٓغ حطلخهٌْ ػ٠ِ أطَ د٣ٌْ٘

  ح٫ؿظٔخع ػ٠ِ حُذ٣ٖ ؟ٓخ ٢ٛ أٗٞحع 

ٖٝٓ أٗٞحع ح٫ؿظٔخع ػ٠ِ حُذ٣ٖ ٝػذّ حُظلشم ك٤ٚ، ٓخ أٓش رٚ حُشخسع ٖٓ ح٫ؿظٔخػخص حُؼخٓش، 

ًخؿظٔخع حُلؾ ٝح٧ػ٤خد، ٝحُـٔغ ٝحُظِٞحص حُخٔظ ٝحُـٜخد، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُؼزخدحص حُظ٢ ٫ طظْ ٫ٝ 

  . طٌَٔ ا٫ رخ٫ؿظٔخع ُٜخ ٝػذّ حُظلشم

 ش٤ًٖ ُِذػٞس؟٤ًق طٌٕٞ حعظـخرش حُٔش 

{  ِٚ ْْ ا٤َُِْ خ طَْذُػُٞٛ َٓ  َٖ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ زَُش َػ٠َِ ح شن ػ٤ِْٜ ؿخ٣ش حُٔشوش، ك٤غ دػٞطْٜ ا٠ُ ح٩خ٬ص هلّل   : أ١  { ًَ

ًِشَ  }   : ٝكذٙ، ًٔخ هخٍ ػْٜ٘ اَِرح ُر َٝ  َٖ ًَِش حَُِّز٣ اَِرح ُر َٝ َٕ رِخ٥ِْخَشِس  ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُْئ ْص هُُُِٞد حَُِّز٣ ؤَصَّ َٔ ْكَذُٙ حْش َٝ  ُ هللاَّ

 َٕ ْْ ٣َْغظَْزِشُشٝ ِٚ اَِرح ُٛ ْٖ ُدِٝٗ َّٕ ََٛزح َُ  }   : ٝهُْٜٞ  { ِٓ ح اِ حِكذ  َٝ ََ ح٥َُِْٜشَ اَُِٜ خ  خدٌ أََؿَؼ ـَ  . { َش٢ٌْء ُػ

 ٤ًق ٣خظخس هللا خٞحص خِوٚ؟ 

ْٖ ٣ََشخءُ  } َٓ  ِٚ ظَز٢ِ ا٤َُِْ ـْ َ٣ ُ أ١ ٣خظخس ٖٓ خ٤ِوظٚ ٖٓ ٣ؼِْ أٗٚ ٣ظِق ٬ُؿظزخء ُشعخُظٚ ٣٫ٝٝظٚ ٝٓ٘ٚ إٔ   { هللاَّ

   . حؿظز٠ ٛزٙ ح٧ٓش ٝكؼِٜخ ػ٠ِ عخثش ح٧ْٓ، ٝحخظخس ُٜخ أكؼَ ح٧د٣خٕ ٝخ٤شٛخ

ْٖ ٤ُِ٘٣ذُ  } َٓ  ِٚ ِْٜذ١ ا٤َُِْ َ٣ ٞطَ رٚ ا٠ُ ٛذح٣ش هللا طؼخ٠ُ، ٝٛٞ اٗخرظٚ ُشرٚ، ٛزح حُغزذ حُز١ ٖٓ حُؼزذ، ٣ظ  { َٝ

ٝحٗـزحد دٝحػ٢ هِزٚ ا٤ُٚ، ًٝٞٗٚ هخطذح ٝؿٜٚ، كلغٖ ٓوظذ حُؼزذ ٓغ حؿظٜخدٙ ك٢ ؽِذ حُٜذح٣ش، ٖٓ 

ِٖ حطَّزََغ ِسػْ  }   : أعزخد حُظ٤غ٤ش ُٜخ، ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ َٓ  ُ ِٚ هللاَّ ِْٜذ١ رِ َ٣ ِّ ََ حُغ٬ََّ حَُٗٚ ُعزُ َٞ } . 

 ػ٠ِ إٔ هٍٞ حُظلخرش كـش ؟ ٣٥ش حُذحُشٓخ ح 

ْٖ ٤ُِ٘٣ذُ  } ٝك٢ ٛزٙ ح٣٥ش، إٔ هللا  َٓ  ِٚ ِْٜذ١ ا٤َُِْ ََ  }   : ٓغ هُٞٚ  { ٣َ حطَّزِْغ َعز٤ِ ْٖ أََٗخَد ا٢ََُِّ  َٝ ٓغ حُؼِْ رؤكٞحٍ   { َٓ

حُظلخرش سػ٢ هللا ػْٜ٘، ٝشذس اٗخرظْٜ، د٤َُ ػ٠ِ إٔ هُْٜٞ كـش، خظٞطخ حُخِلخء حُشحشذ٣ٖ، 

  . سػ٢ هللا ػْٜ٘ أؿٔؼ٤ٖ
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 رؼذ ح٧ٓش رخ٫ؿظٔخع ٠ٜٗ هللا ػٖ ٓٞؿذ حُلشهش ، ٓخٛٞ؟ 

 حُظلشم، أخزشْٛ ُٔخ أٓش طؼخ٠ُ رخؿظٔخع حُٔغ٤ِٖٔ ػ٠ِ د٣ْٜ٘، ٜٝٗخْٛ ػٖ 

أٌْٗ ٫ طـظشٝح رٔخ أٗضٍ هللا ػ٤ٌِْ ٖٓ حٌُظخد، كبٕ أَٛ حٌُظخد ُْ ٣ظلشهٞح كظ٠ أٗضٍ هللا ػ٤ِْٜ حٌُظخد 

حُٔٞؿذ ٬ُؿظٔخع، كلؼِٞح ػذ ٓخ ٣ؤٓش رٚ ًظخرْٜ، ٝرُي ًِٚ رـ٤خ ٝػذٝحٗخ ْٜٓ٘، كبْٜٗ طزخؿؼٞح 

ح٫خظ٬ف، كخكزسٝح أ٣ٜخ حُٔغِٕٔٞ إٔ طٌٞٗٞح ٝطلخعذٝح، ٝكظِض ر٤ْٜ٘ حُٔشخك٘ش ٝحُؼذحٝس، كٞهغ 

  . ٓؼِْٜ

 رٔخرح أٓش هللا ٗز٤ٚ ٓلٔذ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ؟ 

كِِذ٣ٖ حُو٣ْٞ ٝحُظشحؽ حُٔغظو٤ْ، حُز١ أٗضٍ هللا رٚ ًظزٚ ٝأسعَ سعِٚ، كخدع   : أ١  { كََِِزَُِي كَخْدعُ  ـ  }ٔ

ح } ا٤ُٚ أٓظي ٝكؼْٜ ػ٤ِٚ، ٝؿخٛذ ػ٤ِٚ، ٖٓ ُْ ٣وزِٚ،  ْشصَ  } ر٘لغي   { ْعظَوَِْٝ ِٓ خ أُ َٔ حعظوخٓش   : أ١  { ًَ

ٓٞحكوش ٧ٓش هللا، ٫ طلش٣ؾ ٫ٝ اكشحؽ، رَ حٓظؼخ٫ ٧ٝحٓش هللا ٝحؿظ٘خرخ ُ٘ٞح٤ٛٚ، ػ٠ِ ٝؿٚ ح٫عظٔشحس 

   . ػ٠ِ رُي، كؤٓشٙ رظ٤ٌَٔ ٗلغٚ رِضّٝ ح٫عظوخٓش، ٝرظ٤ٌَٔ ؿ٤شٙ رخُذػٞس ا٠ُ رُي

   . ٠ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ أٓش ٧ٓظٚ ارح ُْ ٣شد طخظ٤ض ُٖٚٝٓ حُٔؼِّٞ إٔ أٓش حُشعٍٞ ـ طِ

حَءُْٛ }ــ  ٕ َٞ ْٛ ٫َ طَظَّزِْغ أَ أٛٞحء حُٔ٘لشك٤ٖ ػٖ حُذ٣ٖ، ٖٓ حٌُلشس ٝحُٔ٘خكو٤ٖ آخ رخطزخػْٜ ػ٠ِ   : أ١  { َٝ

ظوخٓش، كبٗي إ حطزؼض أٛٞحءْٛ ٖٓ رؼذ ٓخ ؿخءى رؼغ د٣ْٜ٘، أٝ رظشى حُذػٞس ا٠ُ هللا، أٝ رظشى ح٫ع

٧ٕ كو٤وش د٣ْٜ٘ حُز١ ششػٚ هللا ُْٜ، ٛٞ   " ٫ٝ طظزغ د٣ْٜ٘ "   : ٖٓ حُؼِْ اٗي ارح ُٖٔ حُظخ٤ُٖٔ، ُْٝ ٣وَ

   . د٣ٖ حُشعَ ًِْٜ، ٌُْٜٝ٘ ُْ ٣ظزؼٞٙ، رَ حطزؼٞح أٛٞحءْٛ، ٝحطخزٝح د٣ْٜ٘ ُٜٞح ُٝؼزخ

هَُ ـــ } ٖ ًِظَخد   }   : ُْٜ ٝٓ٘خظشطُْْٜٜ ػ٘ذ ؿذح  { َٝ  ْٖ ِٓ  ُ ٍَ هللاَّ َْٗض خ أَ َٔ ُْ٘ض رِ َٓ ُظٌٖ ٓ٘خظشطي ُْٜ   : أ١  { آ

ٓز٤٘ش ػ٠ِ ٛزح ح٧طَ حُؼظ٤ْ، حُذحٍ ػ٠ِ ششف ح٩ع٬ّ ٝؿ٬ُظٚ ٤ٛٝٔ٘ظٚ ػ٠ِ عخثش ح٧د٣خٕ، ٝإٔ 

ػ٤ِٚ ؿضء ٖٓ ح٩ع٬ّ، ٝك٢ ٛزح اسشخد ا٠ُ إٔ أَٛ حٌُظخد إ  حُذ٣ٖ حُز١ ٣ضػْ أَٛ حٌُظخد أْٜٗ

ٗخظشٝح ٓ٘خظشس ٓز٤٘ش ػ٠ِ ح٣٩ٔخٕ رزؼغ حٌُظذ، أٝ رزؼغ حُشعَ دٕٝ ؿ٤شٙ، ك٬ ٣غِْ ُْٜ رُي، ٧ٕ 

حٌُظخد حُز١ ٣ذػٕٞ ا٤ُٚ، ٝحُشعٍٞ حُز١ ٣٘ظغزٕٞ ا٤ُٚ، ٖٓ ششؽٚ إٔ ٣ٌٕٞ ٓظذهخ رٜزح حُوشإٓ ٝرٖٔ 

ُٞ٘خ ُْ ٣ؤٓشٗخ ا٫ رخ٣٩ٔخٕ رٔٞع٠ ٝػ٤غ٠ ٝحُظٞسحس ٝح٩ٗـ٤َ، حُظ٢ أخزش رٜخ ؿخء رٚ، كٌظخر٘خ ٝسع

   . ٝطذم رٜخ، ٝأخزش أٜٗخ ٓظذهش ُٚ ٝٓوشس رظلظٚ

ٝأٓخ ٓـشد حُظٞسحس ٝح٩ٗـ٤َ، ٝٓٞع٠ ٝػ٤غ٠، حُز٣ٖ ُْ ٣ٞطلٞح ُ٘خ، ُْٝ ٣ٞحكوٞح ٌُظخر٘خ، كِْ ٣ؤٓشٗخ 

  . رخ٣٩ٔخٕ رْٜ
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 ٤ًق ٣ٌٕٞ ؿذحٍ أَٛ حٌُظخد؟ 

ُْ  }   : ٝهُٞٚ ٌُ ٍَ ر٤ََْ٘ ْشُص ٧َِْػِذ ِٓ أُ ك٢ حُلٌْ ك٤ٔخ حخظِلظْ ك٤ٚ، ك٬ طٔ٘ؼ٢٘ ػذحٝطٌْ ٝرـؼٌْ، ٣خ أَٛ   : أ١  { َٝ

حٌُظخد ٖٓ حُؼذٍ ر٤ٌْ٘، ٖٝٓ حُؼذٍ ك٢ حُلٌْ، ر٤ٖ أَٛ ح٧هٞحٍ حُٔخظِلش، ٖٓ أَٛ حٌُظخد ٝؿ٤شْٛ، 

ٌُْ } ٣وزَ ٓخ ٓؼْٜ ٖٓ حُلن، ٣ٝشد ٓخ ٓؼْٜ ٖٓ حُزخؽَ،  إٔ َسر  َٝ َخ  ُ َسر٘  ٛٞ سد حُـ٤ٔغ، ُغظْ   : أ١  { هللاَّ

ٌُْ }   . رؤكن رٚ ٓ٘خ خُُ َٔ ْْ أَْػ ٌُ َُ َٝ خَُُ٘خ  َٔ ُْ  } ٖٓ خ٤ش ٝشش   { ََُ٘خ أَْػ ٌُ ر٤ََْ٘ َٝ شَ ر٤َََْ٘٘خ  َـّ رؼذ ٓخ طز٤٘ض   : أ١  { ٫َ ُك

حُلوخثن، ٝحطؼق حُلن ٖٓ حُزخؽَ، ٝحُٜذٟ ٖٓ حُؼ٬ٍ، ُْ ٣زن ُِـذحٍ ٝحُٔ٘خصػش ٓلَ، ٧ٕ 

٤ٜظذ١ حُشحشذ، ُٝظوّٞ حُلـش ػ٠ِ حُـخ١ٝ، حُٔوظٞد ٖٓ حُـذحٍ، اٗٔخ ٛٞ ر٤خٕ حُلن ٖٓ حُزخؽَ، ُ

٢َِٛ  }   : ٤ُٝظ حُٔشحد رٜزح إٔ أَٛ حٌُظخد ٫ ٣ـخدُٕٞ، ٤ًق ٝهللا ٣وٍٞ ٌِظَخِد ا٫َِّ رِخَُّظ٢ِ  ُْ ََ ح ْٛ خِدُُٞح أَ ـَ ٫َ طُ َٝ

 ُٖ    . ٝاٗٔخ حُٔشحد ٓخ رًشٗخ  { أَْكَغ

ِظ٤شُ  } َٔ ُْ ِٚ ح ا٤َُِْ َٝ ُغ ر٤َََْ٘٘خ  َٔ ـْ َ٣ ُ   . ٣ّٞ حُو٤خٓش، ك٤ـض١ ٬ً رؼِٔٚ، ٣ٝظز٤ٖ ك٤٘جز حُظخدم ٖٓ حٌُخرد  { هللاَّ

 ٓخ طوش٣ش هُٞٚ طؼخ٠ُ " ٫ كـش ر٤٘٘خ ٝر٤ٌْ٘"؟ 

{  َٖ حَُِّز٣ ْْ ػَ َٝ َُُٜ َٝ ْْ َؿَؼٌذ  ِٜ َػ٤َِْ َٝ  ْْ ِٜ َْ٘ذ َسرِّ ْْ َدحِكَؼشٌ ِػ ظُُٜ َـّ ٤َذ َُُٚ ُك ـِ خ حْعظُ َٓ ْٖ رَْؼِذ  ِٓ  ِ َٕ ك٢ِ هللاَّ ٞ َزحٌد ٣َُلخؿ 

   { َشِذ٣ذٌ 

ِ  } ٫ كـش ر٤٘٘خ ٝر٤ٌْ٘، كؤخزش ٛ٘خ إٔ   : ٝٛزح طوش٣ش ُوُٞٚ َٕ ك٢ِ هللاَّ ٞ َٖ ٣َُلخؿ  رخُلـؾ حُزخؽِش،   { حَُِّز٣

٤َذ َُُٚ  } ٝحُشزٚ حُٔظ٘خهؼش  ـِ خ حْعظُ َٓ ْٖ رَْؼِذ  ٖٓ رؼذ ٓخ حعظـخد هلّل أُٝٞ ح٧ُزخد ٝحُؼوٍٞ، ُٔخ ر٤ٖ   : أ١  { ِٓ

ْْ  } ؼش، كٜئ٫ء حُٔـخدُٕٞ ُِلن ٖٓ رؼذ ٓخ طز٤ٖ ُْٜ ٖٓ ح٣٥خص حُوخؽؼش، ٝحُزشح٤ٖٛ حُغخؽ ظُُٜ َـّ ُك

ِْٜ } رخؽِش ٓذكٞػش   : أ١  { َدحِكَؼشٌ  َْ٘ذ َسرِّ ٧ٜٗخ ٓشظِٔش ػ٠ِ سد حُلن ًَٝ ٓخ خخُق حُلن، كٜٞ   { ِػ

   . رخؽَ

ْْ َؿَؼذٌ  } ِٜ َػ٤َِْ ْْ َػَزحٌد َشِذ٣ذٌ  }   . ُؼظ٤خْٜٗ ٝاػشحػْٜ ػٖ كـؾ هللّا ٝر٤٘خطٚ ٝطٌز٣زٜخ  { َٝ َُُٜ ٛٞ أػش   { َٝ

  . ؿؼذ هللّا ػ٤ِْٜ، كٜزٙ ػوٞرش ًَ ٓـخدٍ ُِلن رخُزخؽَ

 ٓخ ٢ٛ كـؾ هللا طؼخ٠ُ ٝٓخ٢ٛ أطُٜٞخ؟ 

رًش طؼخ٠ُ إٔ كــٚ ٝحػلش ر٤٘ش، رل٤غ حعظـخد ُٜخ ًَ ٖٓ ك٤ٚ خ٤ش، رًش أطِٜخ ٝهخػذطٜخ، رَ 

َٕ  }   : حُظ٢ أٝطِٜخ ا٠ُ حُؼزخد، كوخٍؿ٤ٔغ حُلـؾ  ٤َضح ِٔ ُْ ح َٝ َُْلنِّ  ٌِظَخَد رِخ ُْ ٍَ ح َْٗض ُ حَُِّز١ أَ كخٌُظخد ٛٞ ٛزح   { هللاَّ

حُوشإٓ حُؼظ٤ْ، ٗضٍ رخُلن، ٝحشظَٔ ػ٠ِ حُلن ٝحُظذم ٝح٤ُو٤ٖ، ًِٝٚ آ٣خص ر٤٘خص، ٝأدُش ٝحػلخص، 

   . ٤غ حُٔطخُذ ح٤ُٜ٩ش ٝحُؼوخثذ حُذ٤٘٣ش، كـخء رؤكغٖ حُٔغخثَ ٝأٝػق حُذ٫ثَػ٠ِ ؿٔ

ٝأٓخ ح٤ُٔضحٕ، كٜٞ حُؼذٍ ٝح٫ػظزخس رخُو٤خط حُظل٤ق ٝحُؼوَ حُشؿ٤ق، كٌَ حُذ٫ثَ حُؼو٤ِش، ٖٓ ح٣٥خص 

ح٥كخه٤ش ٝحُ٘لغ٤ش، ٝح٫ػظزخسحص حُششػ٤ش، ٝحُٔ٘خعزخص ٝحُؼَِ، ٝح٧كٌخّ ٝحُلٌْ، دحخِش ك٢ ح٤ُٔضحٕ 

٣ٝؼشكٞح رٚ طذم ٓخ أخزش  حُز١ أٗضُٚ هللا طؼخ٠ُ ٝٝػؼٚ ر٤ٖ ػزخدٙ، ٤ُضٗٞح رٚ ٓخ حشظزٚ ٖٓ ح٧ٓٞس،
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رٚ ٝأخزشص سعِٚ، ٓٔخ خشؽ ػٖ ٛز٣ٖ ح٧ٓش٣ٖ ػٖ حٌُظخد ٝح٤ُٔضحٕ ٓٔخ ه٤َ اٗٚ كـش أٝ رشٛخٕ أٝ 

د٤َُ أٝ ٗلٞ رُي ٖٓ حُؼزخسحص، كبٗٚ رخؽَ ٓظ٘خهغ، هذ كغذص أطُٞٚ، ٝحٜٗذٓض ٓزخ٤ٗٚ ٝكشٝػٚ، 

ش ٖٓ ٓشؿٞكٜخ، ٝحُلشم ر٤ٖ ٣ؼشف رُي ٖٓ خزش حُٔغخثَ ٝٓآخزٛخ، ٝػشف حُظ٤٤ٔض ر٤ٖ سحؿق ح٧دُ

حُلـؾ ٝحُشزٚ، ٝأٓخ ٖٓ حؿظش رخُؼزخسحص حُٔضخشكش، ٝح٧ُلخظ حُٔٔٞٛش، ُْٝ ط٘لز رظ٤شطٚ ا٠ُ حُٔؼ٠٘ 

  . حُٔشحد، كبٗٚ ٤ُظ ٖٓ أَٛ ٛزح حُشؤٕ، ٫ٝ ٖٓ كشعخٕ ٛزح ح٤ُٔذحٕ، كٞكخهٚ ٝخ٬كٚ ع٤خٕ

 حُز٣ٖ ٣غظؼـِٕٞ رخُغخػش؟ ٝرٔخرح خٞكْٜ هللا طؼخ٠ُ؟ ٖٓ 

ََّ حُغَّخَػشَ هَِش٣ذٌ  }   : خٍ طؼخ٠ُ ٓخٞكخ ُِٔغظؼـ٤ِٖ ُو٤خّ حُغخػش حٌُٔ٘ش٣ٖ ُٜخ، كوخٍػْ ه خ ٣ُْذِس٣َي ََُؼ َٓ َٝ }  

   . ٤ُظ رٔؼِّٞ رؼذٛخ، ٫ٝ ٓظ٠ طوّٞ، ك٢ٜ ك٢ ًَ ٝهض ٓظٞهغ ٝهٞػٜخ، ٓخٞف ٝؿزظٜخ  : أ١

َٕ رَِٜخ } ُٞ٘ ِٓ َٖ ٫َ ٣ُْئ َُ رَِٜخ حَُِّز٣ ـِ َْٜ٘خ }   . ػ٘خدح ٝطٌز٣زخ، ٝطؼـ٤ضح ُشرْٜ  { ٣َْغظَْؼ ِٓ  َٕ ْشلِوُٞ ُٓ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ حَُِّز٣   : أ١  { َٝ

ػ٤ِٚ ٖٓ حُـضحء رخ٧ػٔخٍ، ٝخٞكْٜ، ُٔؼشكظْٜ رشرْٜ، إٔ ٫ خخثلٕٞ، ٣٩ٔخْٜٗ رٜخ، ٝػِْٜٔ رٔخ طشظَٔ 

َُْلن   }   : طٌٕٞ أػٔخُْٜ ٓ٘ـ٤ش ُْٜ ٫ٝ ٓغؼذس، ُٜٝزح هخٍ َخ ح َٕ أََّٜٗ ٞ ُٔ ٣َْؼَِ حُز١ ٫ ٓش٣ش ك٤ٚ، ٫ٝ شي   { َٝ

َٕ ك٢ِ حُغَّخَػشِ  } ٣ؼظش٣ٚ  خُسٝ َٔ ُ٣ َٖ َّٕ حَُِّز٣ رؼذ ٓخ حٓظشٝح ك٤ٜخ، ٓخسٝح حُشعَ ٝأطزخػْٜ ربػزخطٜخ كْٜ   : أ١  { أ٫ََ اِ

ٓؼخٗذس ٝٓخخطٔش ؿ٤ش هش٣زش ٖٓ حُظٞحد، رَ ك٢ ؿخ٣ش حُزؼذ ػٖ حُلن، ٝأ١  رؼذ   : ك٢ شوخم رؼ٤ذ، أ١

لو٤وش، ٢ٛٝ حُذحس حُظ٢ خِوض ُِزوخء حُذحثْ ٝحُخِٞد أرؼذ ٖٓٔ ًزد رخُذحس حُظ٢ ٢ٛ حُذحس ػ٠ِ حُ

حُغشٓذ، ٢ٛٝ دحس حُـضحء حُظ٢ ٣ظٜش هللا ك٤ٜخ ػذُٚ ٝكؼِٚ ٝاٗٔخ ٛزٙ حُذحس رخُ٘غزش ا٤ُٜخ، ًشحًذ هخٍ 

   . ك٢ ظَ شـشس ػْ سكَ ٝطشًٜخ، ٢ٛٝ دحس ػزٞس ٝٓٔش، ٫ ٓلَ حعظوشحس

ٛخ، ًٝزرٞح رخُذحس ح٥خشس، حُظ٢ طٞحطشص كظذهٞح رخُذحس حُٔؼٔلِش حُلخ٤ٗش، ك٤غ سأٝٛخ ٝشخٛذٝ

رخ٩خزخس ػٜ٘خ حٌُظذ ح٤ُٜ٩ش، ٝحُشعَ حٌُشحّ ٝأطزخػْٜ، حُز٣ٖ ْٛ أًَٔ حُخِن ػو٫ٞ، ٝأؿضسْٛ ػِٔخ، 

  . ٝأػظْٜٔ كط٘ش ٝكٜٔخ

 ٤ًق ٣ٌٕٞ ُطق هللا رؼزخدٙ؟ 

كٚ طؼخ٠ُ ٣خزش طؼخ٠ُ رِطلٚ رؼزخدٙ ٤ُؼشكٞٙ ٣ٝلزٞٙ، ٣ٝظؼشػٞح ُِطلٚ ًٝشٓٚ، ٝحُِطق ٖٓ أٝطخ

حُز١ ٣ذسى حُؼٔخثش ٝحُغشحثش، حُز١ ٣ٞطَ ػزخدٙ ـ ٝخظٞطخ حُٔئ٤٘ٓ٘ـ ا٠ُ ٓخ ك٤ٚ حُخ٤ش ُْٜ   : ٓؼ٘خٙ

   . ٖٓ ك٤غ ٫ ٣ؼِٕٔٞ ٫ٝ ٣لظغزٕٞ

كٖٔ ُطلٚ رؼزذٙ حُٔئٖٓ، إٔ ٛذحٙ ا٠ُ حُخ٤ش ٛذح٣ش ٫ طخطش رزخُٚ، رٔخ ٣غش ُٚ ٖٓ ح٧عزخد حُذحػ٤ش ـ  ٔ

ش حُلن ٝح٫ٗو٤خد ُٚ ٝا٣ضحػٚ طؼخ٠ُ ٬ُٔثٌظٚ حٌُشحّ، إٔ ٣ؼزظٞح ػزخدٙ ا٠ُ رُي، ٖٓ كطشطٚ ػ٠ِ ٓلز

   . حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٣ٝلؼْٞٛ ػ٠ِ حُخ٤ش، ٣ِٝوٞح ك٢ هِٞرْٜ ٖٓ طض٤٣ٖ حُلن ٓخ ٣ٌٕٞ دحػ٤خ ٫طزخػٚ

ٖٝٓ ُطلٚ إٔ أٓش حُٔئ٤ٖ٘ٓ، رخُؼزخدحص ح٫ؿظٔخػ٤ش، حُظ٢ رٜخ طوٟٞ ػضحثْٜٔ ٝط٘زؼغ ْٜٛٔٔ، ــ  ٕ

   . ٣ٝلظَ ْٜٓ٘ حُظ٘خكظ ػ٠ِ حُخ٤ش ٝحُشؿزش ك٤ٚ، ٝحهظذحء رؼؼْٜ رزؼغ
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 سورة الـــشـــورى

ٖٝٓ ُطلٚ، إٔ ه٤غ ُؼزذٙ ًَ عزذ ٣ؼٞهٚ ٣ٝلٍٞ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُٔؼخط٢، كظ٠ اٗٚ طؼخ٠ُ ارح ػِْ ــ  ٖ

ُش٣خعش ٝٗلٞٛخ ٓٔخ ٣ظ٘خكظ ك٤ٚ أَٛ حُذ٤ٗخ، طوطغ ػزذٙ ػٖ ؽخػظٚ، أٝ طلِٔٚ ػ٠ِ إٔ حُذ٤ٗخ ٝحُٔخٍ ٝح

ْٖ ٣ََشخءُ  }   : حُـلِش ػ٘ٚ، أٝ ػ٠ِ ٓؼظ٤ش طشكٜخ ػ٘ٚ، ٝهذس ػ٤ِٚ سصهٚ، ُٜٝزح هخٍ ٛ٘خ َٓ رلغذ   { ٣َْشُصُم 

َُْؼِض٣ضُ  } حهظؼخء كٌٔظٚ ُٝطلٚ  ١ِٞ  ح ُْوَ َٞ ح ُٛ حُز١ ُٚ حُوٞس ًِٜخ، ك٬ كٍٞ ٫ٝ هٞس ٧كذ ٖٓ حُٔخِٞه٤ٖ   { َٝ

  . ا٫ رٚ، حُز١ دحٗض ُٚ ؿ٤ٔغ ح٧ش٤خء

 أٛذحف حُ٘خط طخظِق ْٜٓ٘ ٖٓ ٛٔٚ حُذ٤ٗخ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٛٔٚ ح٥خشس ٝهذ ر٤ٖ هللا ٓخ ٌَُ ٖٓ حُلش٣و٤ٖ ؟ 

َٕ ٣ُِش٣ُذ َكْشَع ح٥ِْخَشسِ  } خ ًَ  ْٖ َِٗضْد َُُٚ ك٢ِ  } أؿشٛخ ٝػٞحرٜخ، كآٖٓ رٜخ ٝطذم، ٝعؼ٠ ُٜخ عؼ٤ٜخ   : أ١  { َٓ

 ِٚ َعَؼ٠ ََُٜخ  }   : طؼخ٠ُ رؤٕ ٗؼخػق ػِٔٚ ٝؿضحءٙ أػؼخكخ ًؼ٤شس، ًٔخ هخٍ  { َكْشػِ َٝ ْٖ أََسحَد ح٥ِْخَشسَ  َٓ َٝ

ح ٌُٞس  ْش َٓ  ْْ َٕ َعْؼ٤ُُٜ خ ًَ ٌٖ كَؤَُُٝجَِي  ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ    . ٝٓغ رُي، ك٘ظ٤زٚ ٖٓ حُذ٤ٗخ ٫ رذ إٔ ٣ؤط٤ٚ  { َعْؼ٤ََٜخ 

٤َْٗخ } َٕ ٣ُِش٣ُذ َكْشَع حُذ  خ ًَ  ْٖ َٓ ًخٗض حُذ٤ٗخ ٢ٛ ٓوظٞدٙ ٝؿخ٣ش ٓطِٞرٚ، كِْ ٣وذّ ٥خشطٚ، ٫ٝ   : رؤٕ  { َٝ

َْٜ٘خ }   . سؿخ ػٞحرٜخ، ُْٝ ٣خش ػوخرٜخ ِٓ  ِٚ خ َُُٚ ك٢ِ ح٥ِْخَشسِ  } ٗظ٤زٚ حُز١ هغْ ُٚ،   { ُْٗئطِ َٓ ْٖ َِٗظ٤ذ   َٝ هذ   { ِٓ

  . كشّ حُـ٘ش ٝٗؼ٤ٜٔخ، ٝحعظلن حُ٘خس ٝؿل٤ٜٔخ

 رٔخرح أخزش هللا طؼخ٠ُ ػٖ حُٔشش٤ًٖ ؟ 

٣خزش طؼخ٠ُ إٔ حُٔشش٤ًٖ حطخزٝح ششًخء ٣ٞحُْٜٞٗ ٣ٝشظشًٕٞ ْٛ ٝا٣خْٛ ك٢ حٌُلش ٝأػٔخُٚ، ٖٓ 

ُ  } ش٤خؽ٤ٖ ح٩ٗظ، حُذػخس ا٠ُ حٌُلش  ِٚ هللاَّ ْٕ رِ ْْ ٣َؤَْر خ َُ َٓ  ِٖ ٣ َٖ حُذِّ ِٓ  ْْ ٖٓ حُششى ٝحُزذع،   { َشَشُػٞح َُُٜ

   . ٝطلش٣ْ ٓخ أكَ هللا، ٝطل٤َِ ٓخ كشّ هللا ٝٗلٞ رُي ٓٔخ حهظؼظٚ أٛٞحإْٛ

ٓغ إٔ حُذ٣ٖ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ٓخ ششػٚ هللا طؼخ٠ُ، ٤ُذ٣ٖ رٚ حُؼزخد ٣ٝظوشرٞح رٚ ا٤ُٚ، كخ٧طَ حُلـش ػ٠ِ 

ًَ أكذ إٔ ٣ششع ش٤جخ ٓخ ؿخء ػٖ هللا ٝػٖ سعُٞٚ، ك٤ٌق رٜئ٫ء حُلغوش حُٔشظش٤ًٖ ْٛ ٝأرخإْٛ ػ٠ِ 

   . حٌُلش

{  َٔ ِِ ًَ  ٫َ ْٞ َُ َِ َُوُِؼ٢َ ر٤َََُْْٜ٘ٝ ُْلَْظ ٫ُٞ ح٧ؿَ حُٔغ٠ٔ حُز١ ػشرٚ هللا كخط٬ ر٤ٖ حُطٞحثق   : أ١  { شُ ح

حُٔخظِلش، ٝأٗٚ ع٤ئخشْٛ ا٤ُٚ، ُوؼ٢ ر٤ْٜ٘ ك٢ حُٞهض حُلخػش رغؼخدس حُٔلن ٝا٬ٛى حُٔزطَ، ٧ٕ 

   . ُْحُٔوظؼ٢ ُ٪٬ٛى ٓٞؿٞد، ٌُٖٝ أٓخْٜٓ حُؼزحد ح٤ُ٧ْ ك٢ ح٥خشس، ٛئ٫ء ًَٝ ظخ

َٖ  } ٝك٢ رُي ح٤ُّٞ  ٤ ِٔ َٖ  } أٗلغْٜ رخٌُلش ٝحُٔؼخط٢   { طََشٟ حُظَّخُِ ْشلِو٤ِ خ  } خخثل٤ٖ ٝؿ٤ِٖ   : أ١  { ُٓ َّٔ ِٓ

َغزُٞح    . إٔ ٣ؼخهزٞح ػ٤ِٚ  { ًَ

ِْٜ } ُٝٔخ ًخٕ حُخخثق هذ ٣وغ رٚ ٓخ أشلن ٓ٘ٚ ٝخخكٚ، ٝهذ ٫ ٣وغ، أخزش أٗٚ  حهٌِغ رِ حُؼوخد حُز١ خخكٞٙ،   { َٝ

ْٜٗ أطٞح رخُغزذ حُظخّ حُٔٞؿذ ُِؼوخد، ٖٓ ؿ٤ش ٓؼخسع، ٖٓ طٞرش ٫ٝ ؿ٤شٛخ، ٝٝطِٞح ٓٞػؼخ ٧

   . كخص ك٤ٚ ح٩ٗظخس ٝح٩ٜٓخٍ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ٓؼخ٢ٗ طؼ٠٘ ك٤ٚ ح٧ٓٞس ٣ٝزًش آرؼذ اخزخسٙ عزلخٗٚ ػٖ خزش حُٔشش٤ًٖ رًش كخٍ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٧ٕ حُوش ٕ

 وخرِٚ؟خ٣ًَ شت ٝٓ

ُ٘ٞح } َٓ َٖ آ حَُِّز٣ خَُِلخصِ  }  ٝرٌظزٚ ٝسعِٚ ٝٓخ ؿخءٝح رٚ، روِٞرْٜ رخهلل  { َٝ ُِٞح حُظَّ ِٔ َػ ٣شَٔ ًَ ػَٔ   { َٝ

َػخِص  } طخُق ٖٓ أػٔخٍ حُوِٞد، ٝأػٔخٍ حُـٞحسف ٖٓ حُٞحؿزخص ٝحُٔغظلزخص، كٜئ٫ء  ْٝ ك٢ِ َس

َّ٘خصِ  ـَ ُْ ٔؼخف ٣ٌٕٞ رلغذ حُٔؼخف ا٤ُٚ، ك٬ طغؤٍ ػٖ حُشٝػخص حُٔؼخكش ا٠ُ حُـ٘خص، ٝحُ  : أ١  { ح

رٜـش طِي حُش٣خع حُٔٞٗوش، ٝٓخ ك٤ٜخ ٖٓ ح٧ٜٗخسحُٔظذكوش، ٝحُل٤خع حُٔؼشزش، ٝحُٔ٘خظش حُلغ٘ش، 

ٝح٧شـخس حُٔؼٔشس، ٝحُط٤ٞس حُٔـشدس، ٝح٧طٞحص حُشـ٤ش حُٔطشرش، ٝح٫ؿظٔخع رٌَ كز٤ذ، ٝح٧خز 

طضدحد ػ٠ِ ؽٍٞ حُٔذٟ ا٫ كغ٘خ ٝرٜخء، ٫ٝ ٣ضدحد  ٖٓ حُٔؼخششس ٝحُٔ٘خدٓش رؤًَٔ ٗظ٤ذ، س٣خع ٫

َٕ  } أِٜٛخ ا٫ حشظ٤خهخ ا٠ُ ُزحطٜخ ٝٝدحدح،  خ ٣ََشخُءٝ َٓ  ْْ ك٢ حُـ٘خص، كٜٔٔخ أسحدٝح كٜٞ   : ك٤ٜخ، أ١  { َُُٜ

َٞ  }   . خطش ػ٠ِ هِذ رششكخطَ، ٜٝٓٔخ ؽِزٞح كظَ، ٓٔخ ٫ ػ٤ٖ سأص، ٫ٝ أرٕ عٔؼض، ٫ٝ  َرَُِي ُٛ

ز٤ِشُ  ٌَ ُْ َُ ح ُْلَْؼ  . َٝٛ كٞص أًزش ٖٓ حُلٞص رشػخ هللا طؼخ٠ُ، ٝحُظ٘ؼْ روشرٚ ك٢ دحس ًشحٓظٚ  { ح

 

 ٌّسبد ث١ب١ٔخ:

 (:ٔٔآ٠خ ) 

ٌء ) ْٟ ِٗ َش ْضٍِ ِّ  فٟ ٘زٖ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(( اٌشٛسٜ( ِب دالٌخ اٌىبف ٔٔ*)١ٌََْس َو

)٤ُظ ًٔؼِٚ ش٢ء( ٗل٢ حُٔشخرٚ ُٝٞ ٖٓ ٝؿٚ رؼ٤ذ، ٫ ٣ظزخدس ا٠ُ حُزٖٛ أد٠ٗ شزٚ ُٝٞ ٖٓ رؼ٤ذ كـخء رؤدحط٤ٖ  

٤ُظ ٛ٘خى شزٚ هش٣ذ كـخء رخٌُخف. ُٞ هخٍ خخسؽ حُوشإٓ ٤ُظ ٓؼِٚ ش٢ء طٌٕٞ أهشد ٤ُٝظ ك٤ٜخ ٛزٙ حُذ٫ُش 

 ٤ش.ُِظؤ٤ًذ ػ٠ِ ٗل٢ حُٔؼِ

 (:ٖٔآ٠خ )

َح١َْٕب إ١ٌَِْهَ  ْٚ اٌَِّزٞ أَ َٚ ِٗ ًُٔٛحب  ٝ ثِ صَّ َٚ ب  َِ  ِٓ ٠ َٓ اٌذِّ ِِّ  *ِب اٌفشق ث١ٓ اسزؼّبي )ِب( ٚ)اٌزٞ( فٟ ا٠٢خ )َشَشَع ٌَُىُ 

ِٗ َوجَُش َػٍَٝ لُٛا ف١ِ اَل رَزَفَشَّ َٚ  َٓ ٠ ٛا اٌذِّ ُّ ْْ أَل١ِ ِػ١َسٝ أَ َٚ َُِٛسٝ  َٚ  َُ ١ِ٘ ِٗ إِْثَشا ١َْٕب ثِ صَّ َٚ ب  َِ ُْ إ١ٌَِِْٗ  َٚ ُ٘ ب رَْذُػٛ َِ  َٓ ْشِشِو١ ُّ ٌْ ا

ٓ ١ُِٕ٠ُت ) َِ  ِٗ ِْٙذٞ إ١ٌَِْ َ٠ َٚ ٓ ٠ََشبء  َِ  ِٗ ُ ٠َْجزَجِٟ إ١ٌَِْ  ( اٌشٛسٜ(؟ )د.فبضً اٌسبِشائٝ(َّٖٔللاَّ

)حُز١( أػشف ٖٓ )ٓخ( ٓغ إٔ ٬ًٛٔخ ٓؼشكش ٌُٖ حُٔخظض أػشف. ارٕ ح٧عٔخء حُٔٞطُٞش ًخُؼٔخثش  

ِٖ رؼؼٜخ أػشف ٖٓ رؼغ. ارٕ )حُ ٣ َٖ حُذِّ ِّٓ  ْ ٌُ خز١( أػشف ٖٓ )ٓخ(، ٗوشأ ح٣٥ش )َشَشَع َُ خ  َٓ ِٚ ُٗٞك  ٠ رِ طَّ َٝ

حَُِّز١ َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي( حُز١ أٝك٤٘خ ا٤ُي ٛٞ ٓؼشٝف ُٔلٔذ  َٝ ْٝ ًَ ٓخ ؿخء ٣ؼشكٚ، ٝٛٞ حُوشإٓ حٌُش٣ْ أٓخ ٓخ  أَ

خٝط٠ رٚ ٗٞكخ  كٜٞ ؿ٤ش ٓؼشٝف، ) َٓ َٝ  ُٓ َٝ  َْ ٤ِٛ ِٚ اِْرَشح ٤َْ٘خ رِ طَّ ِػ٤َغ٠( ٓخ ٝط٤٘خ رٚ ارشح٤ْٛ ٝٓٞع٠ َٝ َٝ َٞع٠ 

ؿ٤ش ٓؼشٝف ٝحُظٞسحس ٤ُغض ٓٞؿٞدس ًٝخٗض ٓلشكش كظ٠ ك٢ صٖٓ حُشعٍٞ ٫ٝ ٣ؼِْ ًَ ٓخ ٝط٠ رٚ ٖٓ 

ًِٔخص كخُوشإٓ أػشف ٓٔخ ٝط٠ رٚ ارشح٤ْٛ ٝٓٞع٠ ٝػ٤غ٠ ٝٗٞكخ ، ٛزح طلغ٤ش ػخّ ٤ُٝظ طلذ٣ذح  ٗوٍٞ ٫ اُٚ 

ٓٞس ٝح٧كٌخّ حُظ٢ ؿخء رٜخ ارشح٤ْٛ ٓٞع٠ ٝػ٤غ٠ ٝٗٞف ٫ ٣ؼشكٜخ حُشعٍٞ ا٫ هللا ًِٔش ػخٓش ٌُٖ دهخثن ح٧
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كـ )حُز١ أٝك٤٘خ( أػشف كـخء رٔخ ٛٞ أػشف ُٔخ ٛٞ أػشف ٝؿخء ُٖٔ دٝٗٚ ك٢ حُٔؼشكش  ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

 رٔخ ٛٞ دٝٗٚ رخُٔؼشكش )ٓخ ٝط٠ رٚ( ًَٝ ًِٔش ك٢ ٌٓخٜٗخ رلغذ حُوخػذس. 

حُشش٣ؼش هذ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٝك٢ ٝهذ ٣ٌٕٞ ك٤ٜخ ٝطخ٣خ، ٓغ ٗٞف ٝػ٤غ٠ ٝٓٞع٠ حُلشم ر٤ٖ حُٞك٢ ٝحُٞطخ٣خ: 

 حعظؼَٔ )أٝك٤٘خ ا٤ُي( ُٜزح حعظخذّ حُز١ ٝٓخ. ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْٝارشح٤ْٛ هخٍ )ٓخ ٝط٠( ٝٓغ حُشعٍٞ 

 *ِب اٌفشق ث١ٓ رفشلٛا ٚرزفشلٛا فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

خ  ِٚ ُٗٞك  ٠ رِ طَّ َٝ خ  َٓ  ِٖ ٣ َٖ حُذِّ ِٓ  ْْ ٌُ حَُِّز١هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس حُشٞسٟ )َشَشَع َُ َٝ  َْ ٤ِٛ ِٚ اِْرَشح ٤َْ٘خ رِ طَّ َٝ خ  َٓ َٝ َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي  ْٝ أَ

 ٫َ َٝ  َٖ ٣ ٞح حُذِّ ُٔ ْٕ أَه٤ِ ِػ٤َغ٠ أَ َٝ َٞع٠  ُٓ هُٞحَٝ ْْ اِ  طَظَلَشَّ خ طَْذُػُٞٛ َٓ  َٖ ٤ًِ ْشِش ُٔ ُْ زَُش َػ٠َِ ح ًَ  ِٚ ْٖ ٣ََشخُء ك٤ِ َٓ  ِٚ ظَز٢ِ ا٤َُِْ ـْ َ٣ ُ ِٚ هللاَّ ٤َُْ

ْٖ ٤ُِ٘٣ُذ ) َٓ  ِٚ ِْٜذ١ ا٤َُِْ َ٣ َٖٝٔ ٫َ َٝ خ  ٤ؼ  ِٔ ِ َؿ َِ هللاَّ ٞح رَِلْز ُٔ حْػظَِظ َٝ هُٞح(( ٝهخٍ ك٢ عٞسس آٍ ػٔشحٕ ) شَ  طَلَشَّ َٔ ًُُشٝح ِْٗؼ حْر َٝ

 ٌُ َٖ هُُِٞرِ ْْ أَْػَذحء  كَؤَََُّق ر٤َْ ْ٘ظُ ًُ ْْ اِْر  ٌُ ِ َػ٤َِْ َْٜ٘خ هللاَّ ِٓ  ْْ ًُ ْٗوََز َ َٖ حَُّ٘خِس كَؤ ِٓ ْْ َػ٠َِ َشلَخ ُكْلَشس   ْ٘ظُ ًُ َٝ حٗ خ  َٞ ِٚ اِْخ ظِ َٔ ْْ رِِْ٘ؼ ْْ كَؤَْطزَْلظُ

( َٕ ْٜظَُذٝ ْْ طَ ٌُ ِٚ ََُؼَِّ ْْ آ٣ََخطِ ٌُ َُ ُ ُٖ هللاَّ َزَُِي ٣ُز٤َِّ ا٠ُ خخطْ  ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ حُٞط٤ش خخُذس ٖٓ صٖٓ ع٤ذٗخ ٗٞف (( ًَٖٓٔ

ُزح ؿخء حُلؼَ )طلّشهٞح(. حُغزذ  ح٣٥ش حُؼخ٤ٗش ك٢ٜ خخطش رخُٔغ٤ِٖٔـخء حُلؼَ )طظلشهٞح( أٓخ ك٢ ك ح٧ٗز٤خء 

ٝحػق ٧ٕ ح٧ٓش حُٔلٔذ٣ش ٢ٛ ؿضء ٖٓ ح٧ْٓ ح٫ع٤ٓ٬ش حُٔزًٞسس ك٢ ح٣٥ش ح٠ُٝ٧ ٝآ٣ش آٍ ػٔشحٕ ٢ٛ ؿضء 

كخُلذع ٓٔظذ ك٢ ح٠ُٝ٧ هخٍ ٝح٧ٓش حُٔخخؽزش ك٤ٜخ ؿضء ٖٓ ح٧ْٓ حُٔخخؽزش ك٢ آ٣ش عٞسس حُشٞسٟ. ًٝزُي 

)طظلشهٞح( ٝحُلذع ٓلذد ك٢ حُؼخ٤ٗش كوخٍ )طلشهٞح(. ٝح٬ُٔكع ك٢ ح٣٥ش كخ٠ُٝ٧ ٝط٤ش خخُذس ٧ٓش ح٩ع٬ّ ػ٠ِ 

ٓذٟ ح٧صٓخٕ ٖٓ صٖٓ ٗضف ا٠ُ خخطْ ح٧ٗز٤خء )٫ٝ طظلشهٞح ك٤ٚ( ٧ٕ ٛزح ٛٞ حُٔؤط٠ حُز١ ٣ذخَ ا٤ُٚ أػذحء 

ُٞط٤ش خخُذس ٓغظٔشس كٜ٘خْٛ ػٖ حُظلّشم، ٬ٗٝكع أٗٚ طؼخ٠ُ ّٝط٠ ح٧ْٓ ٓشس ح٩ع٬ّ ك٤ظلشهٕٞ رٚ ُزح ؿخءص ح

ّٝٝط٠ ح٧ٓش ح٩ع٤ٓ٬ش ٓشط٤ٖ. ٝح٣٥ش ح٠ُٝ٧ أشذ طلز٣شح  ٨ُٓش ح٩ع٤ٓ٬ش )ششع ٌُْ ٖٓ حُذ٣ٖ ٓخ ّٝط٠ رٚ 

حُٞط٤ش حُؼخٓش  ٗٞكخ  ٝحُز١ أٝك٤٘خ ا٤ُي( ُْ ٣ٌظق رـ)َشَشع ٌُْ( رَ صحد )ٝحُز١ أٝك٤٘خ ا٤ُي(. ششػٚ ُ٘خ ك٢

 ُ٘ٞف ٝخّض رخُز١ أٝك٤٘خ ا٤ُي ػْ خّض ح٧ٓش ح٩ع٤ٓ٬ش ك٢ ح٣٥ش حُؼخ٤ٗش.

  

 

 اٌٛصب٠ب اٌؼ١ٍّخ:

  بتدبرك للقرآن ومعرفتك ألسماء هللا وصفاته ٌمتلئ قلبك تعظٌما هلل فٌقربك منه فتحبٌنه وهذا ٌجعلك

 تخلصٌن العمل له سبحانه .

 الرٌاء النابع من الشٌطان فجاهدي . إن أكبر المزالق على إحباط العمل هو 

 . ال ٌقبل هللا إال الخالص من العمل 

 ًإلى هللا عند حوائجك كلها . ألجئ 

 . ال تذلٌن نفسك ألحد لكً ٌجلب المنفعة 

 . هللا ٌحفظ األعمال وٌجازي علٌها 

 . االستعداد لٌوم القٌامة باألعمال الصالحة وعدم التسوٌف 
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  الخواص من خلقه كاألنبٌاء ومن تبعهم .ال ٌدخل هللا فً رحمته إال 

 . ) ادعً ب ) اللهم أدخلنً فً رحمتك 

 . الظالمون محرومون من رحمة هللا مالهم من ولً وال نصٌر 

 الصالحٌن وٌحفظهم وٌجلب لهم المصالح وٌصرف عنهم ما ٌضرهم وٌخرجهم من  ههللا ٌتولى عباد

 الظلمات إلى النور.

 عه فٌرد إلى كتاب هللا وسنة رسوله .إذا اختلف فً أصول الدٌن وفرو 

 . ال تجتمع أمة محمد على ضالله 

 . التوكل عبادة قلبٌة ال تصرف إال هلل 

 . وجهً قلبك وبدنك هلل وبحصولها ٌحصل كمال العبد 

 . بحصول التوكل واإلنابة ٌحصل كمال العبد وبفواتهما ٌفوت الكمال أو فوات أحدهما 

 ك نقمة أو شر فمن هللا فاشكرٌه . كلما حصلت على نعمة أو اندفع عن 

 . لكً تنالٌن السعادة والرفعة تمسكً بدٌنك 

 . أقٌمً الدٌن بنفسك واجتهدي على إقامة غٌرك 

 . الحذر من الفرقة واالختالف 

 , اسألً هللا الثبات حتى الممات 

 ًأن ٌنجٌك من الفتن ما ظهر منها وما بطن . هللا اسأل 

 ظلمات إلى النور.اشكري هللا على أن أخرجك من ال 

 . إذا سألت هللا الهداٌة وصدقت معه سهل لك سبلها 

 . من كان فً قلبه خلل ٌخشى علٌه من االنتكاسة حتى لو أكثر من العبادة 

 . طهري قلبك من كل ما ٌبغضه هللا 

 . تحصل األلفة واالجتماع بإقامة الدٌن وتطبٌق ما جاء به 

 ما جاء به . تحصل الفرقة واالختالف بعدم تطبٌق وإقامة 

 . االستقامة ال تفرٌط وال إفراط فكملً نفسك بها 

 . ادعً غٌرك وكملً غٌرك بالدعوة إلى هللا 

 . أأمري بالمعروف وانهً عن المنكر وال تأخذك فً هللا لومة الئم .ادعً فً أي مكان 

 . الحذر من إتباع الهوى 

 . من نواقض اإلٌمان : اإلٌمان ببعض الكتب 

 الذكر ,قضاء حوائج الناس , تربٌة , الجلوس على السجادة بعد الصالة ظ,  األعمال المضاعفة :

 الولد الصالح , الموت فً الرباط .

  . الذي ٌجادل فً الحق بالباطل علٌه غضب من هللا وعذاب شدٌد 

  هللا لطٌف بعباده هداهم للخٌر ومن لطفه ٌأمر المالئكة ٌثبتونهم على الخٌر وٌلقون فً قلوبهم من

 ن الحق ما ٌكون داعً إلتباعه .تزٌٌ

154



 

17 
 

 سورة الـــشـــورى

  ومن لطفه بهم أن أمر المؤمنٌن بالعبادات االجتماعٌة التً بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم

 وٌحصل منهم لتنافس على الخٌر والرغبة فٌه وإقتداء بعضهم لبعض .

 نه ومن لطفه بهم أن قٌض لعباده المؤمنٌن كل سبب ٌعوقهم وٌحول بٌنهم وبٌن المعاصً حتى أ

تعالى إذا علم أن الدنٌا والمال والرٌاسة مما ٌتنافس علٌه أهل الدنٌا تقطعهم عن عبادته أو تحملهم 

 على الغفلة أو على معصٌته صرفها عنهم وقدر علٌهم رزقهم .

 . من خاف فً الدنٌا عمل وأمن فً اآلخرة والعكس 

  . ال ٌجتمع فً القلب خوفان وآمنان 

  اسألً هللا التوبة النصوح. 

 . غلبً الرجاء عند فعل الطاعات وغلبً الخوف عند فعل المعصٌة 

 . اسألً هللا تجدٌد اإلٌمان فً قلبك 

 

  

155



 

18 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (: ٖ٘( إٌٝ ا٠٢خ ) ٖٕاٌضبٟٔ ِٓ ا٠٢خ )  اٌّمطغ

 اٌزفس١ش اٌّٛضٛػٟ ٌٍّمطغ:

 ًؼ٤ش رخُؼزخد، ُط٤لخ   ًٞٗٚ عزلخٗٚ ر٤ّٖ ُٔخ. حُظٞرش ٝهزٍٞ ٝحُظخ٤ُٖٔ، ُِٔئ٤ٖ٘ٓ حُـضحء كظ٤ٔش( ٕٙ – ٕٓ) ح٣٥خص

 حُغؼخدس ٧عزخد حُخ٤شحص ؽِذ ك٢ ٣غؼ٠ إٔ كؼ٤ِٚ حُل٤خس ٛزٙ ك٢ دحّ ٓخ ح٩ٗغخٕ إٔ ا٠ُ أشخس ا٤ُْٜ، ح٩كغخٕ

 ".كشػٚ ك٢ ُٚ ٗضد ح٥خشس كشع ٣ش٣ذ ًخٕ ٖٓ: "كوخٍ

 .هذسطٚ ػ٠ِ حُذحُش ٝآ٣خطٚ هللا كٌٔش ٓظخٛش( ٖ٘ – 3ٕ) ح٣٥خص

 حُذٝحد ٗشش ٖٝٓ ٝأػخسٙ، حُـ٤غ ٖٓ حُ٘ؼْ ؿ٤ٔغ إٔ ُػِْ ُٔخ. حُٔغظو٤ٔ٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ طلخص( ٖٗ – ٖٙ) ح٣٥خص

 ٖٓ ك٤ٜخ ٝٓخ ُذ٤ٗخْٛ ٓلوشح   هُٞٚ ػ٘ٚ عزذ ح٧كٞحٍ ٛخثَ حُظوِزخص ػظ٤ْ ٝٛٞ حُضٝحٍ ٖٓ رٔؼشع ٝرلشح   رشح  

 ٖٓ ُْٜ ٤ُٝظ ٜٓ٘خ، ش٢ء ػ٠ِ ُْٜ هذسس ٫ ٝرؤْٜٗ ٝح٫سطلخٍ، ٝح٧كٍٞ ٝحُضٝحٍ، حُزرٍٞ رغشػش حُضٛشس

 .حُشذ٣ذس حُوٟٞ ٝأؽخػٞح حُؼز٤ذ، ػَٔ ُؼِٔٞح ػِٔٞح ُٝٞ ُؼِٔٞح، ػوِٞح كِٞ حُؼـض، ا٫ أٗلغْٜ

 ٝػٔخ حٌُش٣ٔش، طلخطْٜ ٝػٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػٖ حُلذ٣غ ٛزح رؼذ. حُ٘خس أَٛ كخٍ ٣ظٞس ٓشٜذ( ٙٗ – ٗٗ) ح٣٥خص

 رخ٫عظـخرش عزلخٗٚ ٝأٓشْٛ ػوخد، ٖٓ ُْٜ أػذ ٝٓخ حُظخ٤ُٖٔ ػٖ حُلذ٣غ ؿخء ػٞحد، ٖٓ ُْٜ عزلخٗٚ أػذٙ

 .ٗظ٤ش أٝ شل٤غ ك٤ٚ ٣٘لؼْٜ ٫ حُز١ حُلغخد، ٣ّٞ ٣ؤط٢ إٔ هزَ ٖٓ حُلن ُذػٞس

 .ُلٌٔظٚ ٝح٫عظغ٬ّ هلل رخ٫عظـخرش ح٧ٓش( ٓ٘ – 3ٗ) ح٣٥خص

 ك٢ رٚ رذأص ًٔخ حُوشإٓ ٝػٖ حُٞك٢ ػٖ رخُلذ٣غ حٌُش٣ٔش حُغٞسس طخظْ. ٝأهغخٓٚ حُٞك٢( ٖ٘ – ٔ٘) ح٣٥خص

 .ٝحُخظخّ حُزذء ك٢ ح٬ٌُّ ٤ُظ٘خعن حُغٞسس ٓطِغ

 

 :اٌز١ّٙذ

لٔذهلل ٝحُظ٬س ٝحُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ حُ  رغْ هللا

 ٝطو٠..

 حُـخس٣خص..حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحؿؼَ ُ٘خ عش٣شس ر٤٘٘خ ٝر٤٘ي ٫ ٣ؼِٜٔخ ا٫ أٗض ، ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص 

ػٖ أر٢ ٛش٣شس سػ٢ هللا ػ٘ٚ ػٖ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ هخٍ: )ٓخ ٗوظض طذهش ٖٓ ٓخٍ ٝٓخ صحد هللا 

 ػزذح رؼلٞ ا٫ ػضح ٝٓخ طٞحػغ أكذ هلل ا٫ سكؼٚ هللا(

ػٖ ػزخدس رٖ حُظخٓض سػ٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ: عٔؼض سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣وٍٞ: )ٓخ ٖٓ سؿَ ٣ـشف 

 غذٙ ؿشحكش ك٤ظظذم رٜخ ا٫ ًلش هللا ػ٘ٚ ٓؼَ ٓخ طظذم رٚ(طللٚ ح٧ُزخ٢ٗك٢ ؿ

ُٝٔخ خخع ٓغطق رٖ أػخػش ك٤ٔخ خخع ك٤ٚ ٖٓ كخدػش ح٩كي ٝأٗضٍ هللا رشحءس ػخثشش سػ٢ هللا ػٜ٘خ ًٝخٕ أرٞ 

ق ش٤جخ رٌش سػ٢ هللا ػ٘ٚ ٣٘لن ػ٠ِ ٓغطق ُوشحرظٚ ٝكوشٙ هخٍ أرٞ رٌش سػ٢ هللا ػ٘ٚ )ٝهللا ٫ أٗلن ػ٠ِ ٓغط

أرذح رؼذ حُز١ هخٍ ُؼخثشش ٓخ هخٍ كؤٗضٍ هللا )٫ٝ ٣ؤطَ أُٝٞح حُلؼَ ٌْٓ٘ ٝحُغؼش إٔ ٣ئطٞح أ٢ُٝ حُوشر٠ 
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ٝحُٔغخ٤ًٖ ٝحُٜٔخؿش٣ٖ ك٢ عز٤َ هللا ٤ُٝؼلٞح ٤ُٝظللٞح أ٫ طلزٕٞ إٔ ٣ـلش هللا ٌُْ ٝهللا ؿلٞس سك٤ْ (هخٍ أرٞ 

 رٌش:ر٠ِ ٝهللا ا٢ٗ أكذ إٔ ٣ـلش ٢ُ هللا.

 ٓغطق حُ٘لوش حُظ٢ ًخٕ ٣٘لن ػ٤ِٚ ٝهخٍ: )ٝهللا ٫ أٗضػٜخ ٓ٘ٚ أرذح(سٝحٙ حُزخخس١كشؿغ ا٠ُ 

 ٫ٝ شي ٓؼَ ٛزح حُخِن حٌُش٣ْ ٫ ٣خض هللا رٚ ا٫ ح٧طل٤خء حُ٘ـزخء ٖٓ خِوٚ .

كؼ٠ِ حُٔغِْ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ حُوذٝس ك٢ حُظخُل٤ٖ ٝأ١ ش٢ء ٛٞ أشش ػ٠ِ حُ٘لظ ٖٓ هش٣ذ كو٤ش ط٘لن ػ٤ِٚ ٝطلغٖ 

ظٌِْ ك٢ ػشػي رٔخ ٣ش٤٘ٚ؟ ٓغ رُي سد أرٞ رٌش سػ٢ هللا ػ٘ٚ حُ٘لوش ٝكِق أ٫ ٣وطؼٜخ ػ٘ٚ أرذح ٫ٝ ا٤ُٚ ٝٛٞ ٣

 ٣ٌٕٞ رُي ا٫ رظلخء حُوِذ ٝٓلزظٚ ُ٪كغخٕ ٝحُؼلٞ ٝحُٔغخٓلش .

إ هللا طؼخ٠ُ ٣ؼخَٓ حُؼزذ رٔؼَ ٓخ ٣ؼخَٓ رٚ حُؼزذ حُ٘خط كخػق ٣ؼلٞ هللا ػ٘ي ٝأكغٖ ٣لغٖ هللا ا٤ُي ٝحؿلش 

 هللا ُي ٝحسكْ ٣شكٔي هللا كخُـضحء ٖٓ ؿ٘ظ حُؼَٔ .٣ـلش 

 ٝٓخ حٗظوْ أكذ ُ٘لغٚ ا٫ رٍ ،ٝٓخ حٗظوْ أكذ ُ٘لغٚ ا٫ خخف،ٝٓخ حٗظوْ أكذ ُ٘لغٚ ا٫ ٗذّ.

أشخس حرٖ حُو٤ْ سكٔٚ هللا ا٫ إ ٖٓ آرحى كوٚ إٔ طؼظزس ا٤ُٚ ٫ طؼخهزٚ ٝط٘ظوْ ٓ٘ٚ ٧ٗٚ ٓخ آرحى ٝطغِؾ ػ٤ِي ا٫ 

ٝٓخ أطخرٌْ ٖٓ ٓظ٤زش كزٔخ ًغزض أ٣ذ٣ٌْ(كوذس هللا إٔ طٌٕٞ ػوٞرظي ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ كؤٗض حُغزذ رغزذ رٗذ أكذػظٚ)

 ك٢ ٓؼظ٤ظٚ ك٤ي.

هخٍ حرٖ حُؼزخط سػ٢ هللا ػ٘ٚ:ٖٓ طشى حُوظخص ٝأطِق ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ حُظخُْ رخُؼلٞ )كؤؿشٙ ػ٠ِ هللا(أ١ إٔ هللا 

 ٣ؤؿشٙ ػ٠ِ رُي .

طؼخ٠ُ:_)ٝؿضحء ع٤جش ع٤جش ٓؼِٜخ كٖٔ ػلخ ٝأطِق كؤؿشٙ ػ٠ِ  هخٍ ٓوخطَ: كٌخٕ حُؼلٞ ٖٓ ح٧ػٔخٍ حُظخُلش هخٍ

 هللا اٗٚ ٫ ٣لذ حُظخ٤ُٖٔ(

 رًش هللا ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش ٓشحطذ حُؼوٞرخص ٝأٜٗخ ػ٬ع ٓشحطذ :ػذٍ،ٝكؼَ،ٝظِْ.

 كٔشطزش حُؼذٍ/)ؿضحء ع٤جش ع٤جش ٓؼِٜخ(٫ ص٣خدس ٫ٝ ٗوض كخُ٘لظ رخُ٘لظ ًَٝ ؿخسكش رخُـخسكش حُٔٔخػِش ُٜخ .

ش حُلؼَ/حُؼلٞ ٝح٩ط٬ف ػٖ حُٔغ٢ء ُٜٝزح هخٍ: )كٖٔ ػلخ ٝأطِق كؤؿشٙ ػ٠ِ هللا (٣ـض٣ٚ أؿشح ٝٓشطز

 ػظ٤ٔخ ٝػٞحرخ ًؼ٤شح .

ٝك٢ ؿؼَ أؿش حُؼخك٢ ػ٠ِ هللا ٓخ ٤ٜ٣ؾ ػ٠ِ حُؼلٞ ٝإٔ ٣ؼخَٓ حُؼزذ حُخِن رٔخ ٣لذ إٔ ٣ؼخِٓٚ هللا رٚ كبٕ 

 حُـضحء ٖٓ ؿ٘ظ حُؼَٔ .

حُظخ٤ُٖٔ( حُز٣ٖ ٣ـٕ٘ٞ ػ٠ِ ؿ٤شْٛ حرظذحء أٝ ٣وخرِٕٞ حُـخ٢ٗ رؤًؼش ٖٓ ؿ٘خ٣ظٚ ٝأٓخ ٓشطزش حُظِْ/)اٗٚ ٫ ٣لذ 

 كخُض٣خدس ظِْ)ٝؿضحء ع٤جش ع٤جش ٓؼِٜخ كٖٔ ػلخ ٝأطِق كؤؿشٙ ػ٠ِ هللا اٗٚ ٫ ٣لذ حُظخ٤ُٖٔ(

   ح٤ُّٞ ربرٕ هللا ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥ش ك٢ طذحسع٘خ. 

 

  

 فٛائذ ٚأسئٍخ رذثش٠خ:

  ح٩ؽ٬م؟ٓخ٢ٛ أًزش حُزشخثش ػ٠ِ 

خَُِلخصِ  } ُِٞح حُظَّ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ُ ِػزَخَدُٙ حَُِّز٣ ُش هللاَّ ٛزٙ حُزشخسس حُؼظ٤ٔش، حُظ٢ ٢ٛ أًزش   : أ١  { َرَُِي حَُِّز١ ٣ُزَشِّ

ح٣٩ٔخٕ ٝحُؼَٔ حُظخُق، حُزشخثش ػ٠ِ ح٩ؽ٬م، رشش رٜخ حُشك٤ْ حُشكٖٔ، ػ٠ِ ٣ذ أكؼَ خِوٚ ٧َٛ 

  . ك٢ٜ أؿَ حُـخ٣خص، ٝحُٞع٤ِش حُٔٞطِش ا٤ُٜخ أكؼَ حُٞعخثَ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 "؟ٓخ ٓؼ٠٘ هُٞٚ طؼخ٠ُ " ا٫ حُٔٞدس ك٢ حُوشر٠ 

٫ أعؤٌُْ ػ٤ِٚ أؿشح ا٫ أؿشح ٝحكذح ٛٞ ٌُْ، ٝػخثذ ٗلؼٚ ا٤ٌُْ، ٝٛٞ إٔ طٞد٢ٗٝ   : ٠حزًّ أْ اٌّشاد

٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ ٛزح حُٔٞدس حُضحثذس ػ٠ِ ٓٞدس ح٣٩ٔخٕ، كبٕ ٓٞدس   . ٧ؿَ حُوشحرش  : ٝطلز٢ٗٞ ك٢ حُوشحرش، أ١

ح٣٩ٔخٕ رخُشعٍٞ، ٝطوذ٣ْ ٓلزظٚ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔلخد رؼذ ٓلزش هللا، كشع ػ٠ِ ًَ ٓغِْ، ٝٛئ٫ء 

ؽِذ ْٜٓ٘ ص٣خدس ػ٠ِ رُي إٔ ٣لزٞٙ ٧ؿَ حُوشحرش، ٧ٗٚ ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ هذ رخشش رذػٞطٚ أهشد 

اٗٚ ٤ُظ ك٢ رطٕٞ هش٣ش أكذ، ا٫ ُٝشعٍٞ هللا ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ك٤ٚ   : ٚ ه٤َحُ٘خط ا٤ُٚ، كظ٠ اٗ

   . هشحرش

ا٫ ٓٞدس هللا طؼخ٠ُ حُظخدهش، ٢ٛٝ حُظ٢ ٣ظلزٜخ حُظوشد ا٠ُ هللا، ٝحُظٞعَ رطخػظٚ  :٠ٚحزًّ أْ اٌّشاد

ُْوُْشر٠َ }   : حُذحُش ػ٠ِ طلظٜخ ٝطذهٜخ، ُٜٝزح هخٍ سَ ك٢ِ ح دَّ َٞ َٔ ُْ ك٢ حُظوشد ا٠ُ هللا، ٝػ٠ِ ٬ً   : أ١  { ا٫َِّ ح

حُو٤ُٖٞ، كٜزح ح٫عظؼ٘خء د٤َُ ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣غؤُْٜ ػ٤ِٚ أؿشح رخ٤ٌُِش، ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ش٤جخ ٣ؼٞد ٗلؼٚ ا٤ُْٜ، 

خ  }   : ُْٜ ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ًوُٞٚ طؼخ٠ُكٜزح ٤ُظ ٖٓ ح٧ؿش ك٢ ش٢ء، رَ ٛٞ ٖٓ ح٧ؿش ٓ٘ٚ  َٓ َٝ

٤ذِ  ِٔ َُْل َُْؼِض٣ِض ح ِ ح ُ٘ٞح رِخهللَّ ِٓ ْٕ ٣ُْئ ْْ ا٫َِّ أَ ُْٜ٘ ِٓ ٞح  ُٔ   " ٓخ ُل٬ٕ رٗذ ػ٘ذى، ا٫ أٗٚ ٓلغٖ ا٤ُي "   : ٝهُْٜٞ  { َٗوَ

  ٖحُؼَٔ؟٤ًق طٌٕٞ ص٣خدس حُلغ٠٘ ُٖٔ أكغ 

رؤٕ ٣ششف هللا طذسٙ، ٤٣ٝغش أٓشٙ، ٝطٌٕٞ عززخ ُِظٞك٤ن ُؼَٔ آخش، ٣ٝضدحد رٜخ ػَٔ حُٔئٖٓ، ٣ٝشطلغ 

  . ػ٘ذ هللا ٝػ٘ذ خِوٚ، ٣ٝلظَ ُٚ حُؼٞحد حُؼخؿَ ٝح٥ؿَ

 ٓخ د٫ُش حؿظٔخع حع٢ٔ هللا حُـلٞس حُشٌٞس؟ 

  َ َّٕ هللاَّ ٌُٞسٌ اِ ٣ـلش حُزٗٞد حُؼظ٤ٔش ُٝٞ رِـض ٓخ رِـض ػ٘ذ حُظٞرش ٜٓ٘خ، ٣ٝشٌش ػ٠ِ حُؼَٔ   { َؿلٌُٞس َش

حُو٤َِ رخ٧ؿش حٌُؼ٤ش، كزٔـلشطٚ ٣ـلش حُزٗٞد ٣ٝغظش حُؼ٤ٞد، ٝرشٌشٙ ٣ظوزَ حُلغ٘خص ٣ٝؼخػلٜخ 

  . أػؼخكخ ًؼ٤شس

 {  َٕ ّْ ٣َوُُُٞٞ َُْلنَّ رِ  أَ ٣ُِلن  ح َٝ  ََ ُْزَخِؽ ُ ح ُق هللاَّ ْٔ َ٣ َٝ ِْزَِي  ْْ َػ٠َِ هَ ُ ٣َْخظِ ْٕ ٣ََشؤِ هللاَّ ِ ِزر خ كَب ًَ  ِ ُ حْكظََشٟ َػ٠َِ هللاَّ َّٚ ِٚ اِٗ خطِ َٔ ِِ ٌَ

ُذٝسِ  ٌْ رَِزحِص حُظ     { َػ٤ِِ

ِزر خ }   : ٣ؼ٢٘ أّ ٣وٍٞ حٌُٔزرٕٞ ُِشعٍٞ ـ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ؿشأس ْٜٓ٘ ًٝزرخ ًَ  ِ   { حْكظََشٟ َػ٠َِ هللاَّ

كشٓٞى رؤش٘غ ح٧ٓٞس ٝأهزلٜخ، ٝٛٞ ح٫كظشحء ػ٠ِ هللا رخدػخء حُ٘زٞس ٝحُ٘غزش ا٠ُ هللا ٓخ ٛٞ رش١ء ٓ٘ٚ، 

   ؟ ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ طذهي ٝأٓخٗظي، ك٤ٌق ٣ظـشإٔٝ ػ٠ِ ٛزح حٌُزد حُظشحف

٠ هللا طؼخ٠ُ، كبٗٚ هذف ك٢ هللا، ك٤غ ٌٓ٘ي ٖٓ ٛزٙ حُذػٞس حُؼظ٤ٔش، حُٔظؼٔ٘ش ـ رَ طـشأٝح رزُي ػِ

ػ٠ِ ٓٞؿذ صػٜٔٔـ أًزش حُلغخد ك٢ ح٧سع، ك٤غ ٌٓ٘ٚ هللا ٖٓ حُظظش٣ق رخُذػٞس، ػْ ر٘غزظٜخ ا٤ُٚ، 

ػْ ٣ئ٣ذٙ رخُٔؼـضحص حُظخٛشحص، ٝح٧دُش حُوخٛشحص، ٝحُ٘ظش حُٔز٤ٖ، ٝح٫عظ٬٤ء ػ٠ِ ٖٓ خخُلٚ، ٝٛٞ 
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 سورة الـــشـــورى

ؼخ٠ُ هخدس ػ٠ِ كغْ ٛزٙ حُذػٞس ٖٓ أطِٜخ ٝٓخدطٜخ، ٝٛٞ إٔ ٣خظْ ػ٠ِ هِذ حُشعٍٞ ـ ط٠ِ هللا ط

   . ػ٤ِٚ ٝعِْ ـ ك٬ ٣ؼ٢ ش٤جخ ٫ٝ ٣ذخَ ا٤ُٚ خ٤ش، ٝارح خظْ ػ٠ِ هِزٚ حٗلغْ ح٧ٓش ًِٚ ٝحٗوطغ

 حُذ٤َُ حُوخؽغ ػ٠ِ طلش ٓخ ؿخء رٚ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ؟ ٓخ ٞٛ 

طلش ٓخ ؿخء رٚ حُشعٍٞ، ٝأهٟٞ شٜخدس ٖٓ هللا ُٚ ػ٠ِ ٓخ هخٍ، ٫ٝ ٣ٞؿذ شٜخدس  كٜزح د٤َُ هخؽغ ػ٠ِ

أػظْ ٜٓ٘خ ٫ٝ أًزش، ُٜٝزح ٖٓ كٌٔظٚ ٝسكٔظٚ، ٝع٘ظٚ حُـخس٣ش، أٗٚ ٣ٔلٞ حُزخؽَ ٣ٝض٣ِٚ، ٝإ ًخٕ ُٚ 

  . طُٞش ك٢ رؼغ ح٧ٝهخص، كبٕ ػخهزظٚ ح٫ػٔل٬ٍ

 ٤ًق ٣ٌٕٞ اكوخم هللا ُِلن؟ 

{  ِٚ خطِ َٔ ِِ ٌَ َُْلنَّ رِ ٣ُِلن  ح ح٤ٌُٗٞش، حُظ٢ ٫ طـ٤ش ٫ٝ طزذٍ، ٝٝػذٙ حُظخدم، ًِٝٔخطٚ حُذ٤٘٣ش حُظ٢ طلون ٓخ   { َٝ

ششػٚ ٖٓ حُلن، ٝطؼزظٚ ك٢ حُوِٞد، ٝطزظش أ٢ُٝ ح٧ُزخد، كظ٠ إ ٖٓ ؿِٔش اكوخهٚ طؼخ٠ُ حُلن، إٔ 

ٚ، كبرح هخٝٓٚ، طخٍ ػ٤ِٚ حُلن رزشح٤ٛ٘ٚ ٝر٤٘خطٚ، كظٜش ٖٓ ٗٞسٙ ٝٛذحٙ ٓخ رٚ ٣ُو٤ََِّغ ُٚ حُزخؽَ ٤ُوخٝٓ

   . ٣ؼٔلَ حُزخؽَ ٣ٝ٘ؤغ، ٣ٝظز٤ٖ رط٬ٗٚ ٌَُ أكذ، ٣ٝظٜش حُلن ًَ حُظٜٞس ٌَُ أكذ

ُذٝسِ  } ٌْ رَِزحِص حُظ  ُ َػ٤ِِ   . حطظلض رٚ ٖٓ خ٤ش ٝشش، ٝٓخ أً٘ظٚ ُْٝ طزذٙرٔخ ك٤ٜخ، ٝٓخ   : أ١  { اَِّٗٚ

 ٓخ ٓذٍُٞ ًٔخٍ ًشّ هللا ػ٠ِ ػزخدٙ؟ 

روزٍٞ حُظٞرش حُظخدسس ٖٓ ػزخدٙ ك٤ٖ ٣وِؼٕٞ ػٖ رٗٞرْٜ ٣ٝ٘ذٕٓٞ ػ٤ِٜخ، ٣ٝؼضٕٓٞ ػ٠ِ إٔ ٫ 

٣ؼخٝدٝٛخ، ارح هظذٝح رزُي ٝؿٚ سرْٜ، كبٕ هللا ٣وزِٜخ رؼذ ٓخ حٗؼوذص عززخ ٬ُِٜى، ٝٝهٞع حُؼوٞرخص 

   . ذ٣ٞ٤ٗش ٝحُذ٤٘٣شحُ

٤ِّجَخصِ  } ِٖ حُغَّ ٣َْؼلُٞ َػ ٣ٝٔلٞٛخ، ٣ٝٔلٞ أػشٛخ ٖٓ حُؼ٤ٞد، ٝٓخ حهظؼظٚ ٖٓ حُؼوٞرخص، ٣ٝؼٞد حُظخثذ   { َٝ

   . ػ٘ذٙ ًش٣ٔخ، ًؤٗٚ ٓخ ػَٔ عٞءح هؾ، ٣ٝلزٚ ٣ٝٞكوٚ ُٔخ ٣وش رٚ ا٤ُٚ

ح٧ػٔخٍ حُؼظ٤ٔش، حُظ٢ هذ طٌٕٞ ًخِٓش رغزذ طٔخّ ح٩خ٬ص ٝحُظذم ك٤ٜخ، ٝهذ ُٝٔخ ًخٗض حُظٞرش ٖٓ 

طٌٕٞ ٗخهظش ػ٘ذ ٗوظٜٔخ، ٝهذ طٌٕٞ كخعذس ارح ًخٕ حُوظذ ٜٓ٘خ رِٞؽ ؿشع ٖٓ ح٧ؿشحع حُذ٣ٞ٤ٗش، 

َٕ  }   : ًٝخٕ ٓلَ رُي حُوِذ حُز١ ٫ ٣ؼِٔٚ ا٫ هللا، خظْ ٛزٙ ح٣٥ش روُٞٚ خ طَْلَؼُِٞ َٓ  ُْ ٣َْؼَِ كخهلل طؼخ٠ُ، دػخ   { َٝ

 .ح٩ٗخرش ا٤ُٚ ٝحُظٞرش ٖٓ حُظوظ٤شؿ٤ٔغ حُؼزخد ا٠ُ 

 ْ؟ح٫عظـخرشحٗوغْ حُ٘خط ٖٓ ك٤غ  ا٠ُ ًْ هغ 

ُِٞح  } ٓغظـ٤ز٤ٖ ٝطلْٜ روُٞٚ   : كخٗوغٔٞح ـ رلغذ ح٫عظـخرش ُٜـ ا٠ُ هغ٤ٖٔ  ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ٤ُذ حَُِّز٣ ـِ ٣َْغظَ َٝ

خَُِلخصِ     { حُظَّ
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٣غظـ٤زٕٞ ُشرْٜ ُٔخ دػخْٛ ا٤ُٚ ٣ٝ٘وخدٕٝ ُٚ ٣ِٝزٕٞ دػٞطٚ، ٧ٕ ٓخ ٓؼْٜ ٖٓ ح٣٩ٔخٕ ٝحُؼَٔ حُظخُق   : أ١

   . ٣لِْٜٔ ػ٠ِ رُي، كبرح حعظـخرٞح ُٚ، شٌش هللا ُْٜ، ٝٛٞ حُـلٞس حُشٌٞس

ْٜ ٖٓ ٝصحدْٛ ٖٓ كؼِٚ طٞك٤وخ ٝٗشخؽخ ػ٠ِ حُؼَٔ، ٝصحدْٛ ٓؼخػلش ك٢ ح٧ؿش ص٣خدس ػٖ ٓخ طغظلوٚ أػٔخُ

   . حُؼٞحد ٝحُلٞص حُؼظ٤ْ

ْْ َػَزحٌد َشِذ٣ذٌ  } ٝأٓخ ؿ٤ش حُٔغظـ٤ز٤ٖ هلّل ْٝٛ حُٔؼخٗذٕٝ حُز٣ٖ ًلشٝح رٚ ٝرشعِٚ، كـ   .ك٢ حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس  { َُُٜ

 ٓخ حُلٌٔش ٖٓ ػذّ رغؾ هللا حُشصم ُؼزخدٙ؟ 

ْصَم  }   : ٚ ٫ ٣ٞعغ ػ٤ِْٜ حُذ٤ٗخ عؼش، طؼش رؤد٣خْٜٗ كوخٍػْ رًش إٔ ٖٓ ُطلٚ رؼزخدٙ، أٗ ُ حُشِّ ْٞ رََغؾَ هللاَّ َُ َٝ

ح ك٢ِ ح٧َْْسعِ  ْٞ ـَ ِٙ َُزَ    { ُِِؼزَخِد

خ طشظ٤ٜٚ ُـلِٞح ػٖ ؽخػش هللا، ٝأهزِٞح ػ٠ِ حُظٔظغ رشٜٞحص حُذ٤ٗخ، كؤٝؿزض ُْٜ ح٩ًزخد ػ٠ِ ٓ  : أ١

   . ٗلٞعْٜ، ُٝٞ ًخٕ ٓؼظ٤ش ٝظِٔخ

خ ٣ََشخءُ  } َٓ ٍُ رِوََذس   ْٖ ٣َُ٘ضِّ ٌِ َُ ِٙ َخز٤ٌِش رَِظ٤شٌ  } رلغذ ٓخ حهظؼخٙ ُطلٚ ٝكٌٔظٚ   { َٝ ُ رِِؼزَخِد رؼغ ًٔخ ك٢   { اَِّٗٚ

إ ٖٓ ػزخد١ ٖٓ ٫ ٣ظِق ا٣ٔخٗٚ ا٫ حُـ٠٘، ُٝٞ أكوشطٚ ٧كغذٙ رُي، ٝإ  "   : ح٥ػخس إٔ هللا طؼخ٠ُ ٣وٍٞ

ٖٓ ػزخد١ ٖٓ ٫ ٣ظِق ا٣ٔخٗٚ ا٫ حُلوش، ُٝٞ أؿ٤٘ظٚ ٧كغذٙ رُي، ٝإ ٖٓ ػزخد١ ٖٓ ٫ ٣ظِق ا٣ٔخٗٚ 

ٔخٗٚ ا٫ حُٔشع ُٝٞ ػخك٤ظٚ ا٫ حُظلش، ُٝٞ أٓشػظٚ ٧كغذٙ رُي، ٝإ ٖٓ ػزخد١ ٖٓ ٫ ٣ظِق ا٣

   " ٧كغذٙ رُي، ا٢ٗ أدرش أٓش ػزخد١ رؼ٢ِٔ رٔخ ك٢ هِٞرْٜ، ا٢ٗ خز٤ش رظ٤ش 

٤ْغَ  } ـَ ُْ ٍُ ح َٞ حَُِّز١ ٣َُ٘ضِّ ُٛ خ هََ٘طُٞح } حُٔطش حُـض٣ش حُز١ رٚ ٣ـ٤غ حُز٬د ٝحُؼزخد،   : أ١  { َٝ َٓ ْٖ رَْؼِذ  ِٓ }  

ُْ٘ششُ  } ٝحٗوطغ ػْٜ٘ ٓذس ظ٘ٞح أٗٚ ٫ ٣ؤط٤ْٜ، ٝأ٣غٞح ٝػِٔٞح ُزُي حُـذد أػٔخ٫، ك٤٘ضٍ هللا حُـ٤غ  َ٣ َٝ }  

ظَُٚ  } رٚ  َٔ ٕٝ رزُي ٖٓ اخشحؽ ح٧هٞحص ٦ُد٤٤ٖٓ ٝرٜخثْٜٔ، ك٤وغ ػ٘ذْٛ ٓٞهؼخ ػظ٤ٔخ، ٣ٝغظزشش  { َسْك

   . ٣ٝلشكٕٞ

  ط ــ ٓخ د٫ُش حع٢ٔ هللا طؼخ٠ُ " ح٢ُُٞ حُل٤ٔذ"؟

{   ٢ُِ َٞ ُْ َٞ ح ُٛ ٤ذُ  }   . حُز١ ٣ظ٠ُٞ ػزخدٙ رؤٗٞحع حُظذر٤ش، ٣ٝظ٠ُٞ حُو٤خّ رٔظخُق د٣ْٜ٘ ٝد٤ٗخْٛ  { َٝ ِٔ َُْل ك٢   { ح

   . كؼخ٣٫ٍٝظٚ ٝطذر٤شٙ، حُل٤ٔذ ػ٠ِ ٓخ ُٚ ٖٓ حٌُٔخٍ، ٝٓخ أٝطِٚ ا٠ُ خِوٚ ٖٓ أٗٞحع ح٩

ْْ اَِرح ٣ََشخُء هَذِ  }   [ 9ٕ ] ِٜ ِؼ ْٔ َٞ َػ٠َِ َؿ ُٛ َٝ ْٖ َدحرَّش   ِٓ خ  َٔ ِٜ خ رَغَّ ك٤ِ َٓ َٝ ح٧َْْسِع  َٝ حِص  َٝ خ َٔ ُِْن حُغَّ ِٚ َخ ْٖ آ٣َخطِ ِٓ    { ٣شٌ َٝ

ِْنُ  } طْٜ، ٖٝٓ أدُش هذسطٚ حُؼظ٤ٔش، ٝأٗٚ ع٤ل٢٤ حُٔٞط٠ رؼذ ٓٞ  : أ١ ح٧َْْسعِ  } ٛزٙ   { َخ َٝ حِص  َٝ خ َٔ   { حُغَّ

ػ٠ِ ػظٜٔٔخ ٝعؼظٜٔخ، حُذحٍ ػ٠ِ هذسطٚ ٝعؼش عِطخٗٚ، ٝٓخ ك٤ٜٔخ ٖٓ ح٩طوخٕ ٝح٩كٌخّ دحٍ ػ٠ِ 
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كٌٔظٚ ٝٓخ ك٤ٜٔخ ٖٓ حُٔ٘خكغ ٝحُٔظخُق دحٍ ػ٠ِ سكٔظٚ، ٝرُي ٣ذٍ ػ٠ِ أٗٚ حُٔغظلن ٧ٗٞحع حُؼزخدس 

   . رخؽِشًِٜخ، ٝإٔ ا٤ُٜش ٓخ عٞحٙ 

خ } َٔ ِٜ خ رَغَّ ك٤ِ َٓ ٗشش ك٢ حُغٔخٝحص ٝح٧سع ٖٓ أط٘خف حُذٝحد حُظ٢ ؿؼِٜخ هللّا ٓظخُق ٝٓ٘خكغ   : أ١  { َٝ

ِْٜ }   . ُؼزخدٙ ِؼ ْٔ َٞ َػ٠َِ َؿ ُٛ كوذسطٚ   { اَِرح ٣ََشخُء هَِذ٣شٌ  } خِن رؼذ ٓٞطْٜ ُٔٞهق حُو٤خٓش ؿٔغ حُ  : أ١  { َٝ

ٝٓش٤جظٚ طخُلخٕ ُزُي، ٣ٝظٞهق ٝهٞػٚ ػ٠ِ ٝؿٞد حُخزش حُظخدم، ٝهذ ػِْ أٗٚ هذ طٞحطشص أخزخس 

  . حُٔشع٤ِٖ ًٝظزْٜ رٞهٞػٚ

 ٤ًق ٣ٌٕٞ شئّ حُٔؼظ٤ش ػ٠ِ طخكزٜخ؟ 

٣خزش طؼخ٠ُ، أٗٚ ٓخ أطخد حُؼزخد ٖٓ ٓظ٤زش ك٢ أرذحْٜٗ ٝأٓٞحُْٜ ٝأ٫ٝدْٛ ٝك٤ٔخ ٣لزٕٞ ٣ٌٕٝٞ 

ػض٣ضح ػ٤ِْٜ، ا٫ رغزذ ٓخ هذٓظٚ أ٣ذ٣ْٜ ٖٓ حُغ٤جخص، ٝإٔ ٓخ ٣ؼلٞ هللّا ػ٘ٚ أًؼش، كبٕ هللّا ٫ ٣ظِْ 

ْٖ َدحرَّش   } حُؼزخد، ٌُٖٝ أٗلغْٜ ٣ظِٕٔٞ  ِٓ ِْٜشَٛخ  خ طََشَى َػ٠َِ ظَ َٓ َغزُٞح  ًَ خ  َٔ ُ حَُّ٘خَط رِ ْٞ ٣َُئحِخُز هللاَّ َُ ٤ُٝظ   { َٝ

   . اٛٔخ٫ ٓ٘ٚ طؼخ٠ُ طؤخ٤ش حُؼوٞرخص ٫ٝ ػـضح

 {  ِك٢ِ ح٧َْْسع َٖ ِض٣ ـِ ْؼ ُٔ ْْ رِ ْٗظُ خ أَ َٓ ذسس هللّا ػ٤ٌِْ، رَ أٗظْ ػخؿضٕٝ ك٢ ح٧سع، ٤ُظ ٓؼـض٣ٖ ه  : أ١  { َٝ

٢ُِ   }   . ػ٘ذًْ حٓظ٘خع ػٔخ ٣٘لزٙ هللّا ك٤ٌْ َٝ  ْٖ ِٓ  ِ ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ  ْْ ٌُ خ َُ َٓ ٫َ  } ٣ظ٫ًْٞ، ك٤لظَ ٌُْ حُٔ٘خكغ   { َٝ َٝ

  . ٣ذكغ ػٌْ٘ حُٔؼخس  { َِٗظ٤ش  

 

 أدُش سكٔظٚ ٝػ٘خ٣ظٚ رؼزخدٙ؟٢ٛ  ٓخ 

ُْزَْلشِ  } ٖٝٓ أدُش سكٔظٚ ٝػ٘خ٣ظٚ رؼزخدٙ  حس ك٢ِ ح َٞ ـَ ُْ ٖٓ حُغلٖ، ٝحُٔشحًذ حُ٘خس٣ش ٝحُششحػ٤ش، حُظ٢   { ح

ِّ  } ٖٓ ػظٜٔخ  خ٧َْْػ٬َ ظٜخ ٖٓ حُظطخّ ٢ٛٝ حُـزخٍ حٌُزخس، حُظ٢ عخش ُٜخ حُزلش حُؼـخؽ، ٝكل  { ًَ

ح٧ٓٞحؽ، ٝؿؼِٜخ طلٌِْٔ ٝطلَٔ أٓظؼظٌْ حٌُؼ٤شس ا٠ُ حُزِذحٕ ٝح٧هطخس حُزؼ٤ذس، ٝعخش ُٜخ ٖٓ ح٧عزخد 

   . ٓخ ًخٕ ٓؼٞٗش ػ٠ِ رُي

٣قَ  }   : ػْ ٗزٚ ػ٠ِ ٛزٙ ح٧عزخد روُٞٚ ِٖ حُشِّ ٌِ  ٣ُْغ
ْٕ ٣ََشؤْ َٖ  } ِٜخ هللا عززخ ُٔش٤ٜخ، حُظ٢ ؿؼ  { اِ ِْ   : أ١  { ك٤ََْظَِ

ًِذَ  } حُـٞحس  ح َٝ ػ٠ِ ظٜش حُزلش، ٫ طظوذّ ٫ٝ طظؤخش، ٫ٝ ٣٘ظوغ ٛزح رخُٔشحًذ حُ٘خس٣ش، كبٕ ٖٓ   { َس

   . ششؽ ٓش٤ٜخ ٝؿٞد حُش٣ق

٣ٝؼلٞ ػٖ  أؿشهٜخ ك٢ حُزلش ٝأطِلٜخ، ٌُٝ٘ٚ ٣لِْ  : ٝإ شخء هللا طؼخ٠ُ أٝرن حُـٞحس رٔخ ًغذ أِٜٛخ، أ١

  . ًؼ٤ش
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 ٣٘ظلغ رٜزٙ ح٣٥خص؟ ٖٓ 

ٌُٞس   } َِّ َطزَّخس  َش ٌُ َّٕ ك٢ِ َرَُِي ٣٥ََخص  ُِ ًؼ٤ش حُظزش ػ٠ِ ٓخ طٌشٛٚ ٗلغٚ ٣ٝشن ػ٤ِٜخ، ك٤ٌشٜٛخ   : أ١  { اِ

ٌُٞس   } ػ٤ِٚ، ٖٓ ٓشوش ؽخػش، أٝ سدع دحع ا٠ُ ٓؼظ٤ش، أٝ سدع ٗلغٚ ػ٘ذ حُٔظخثذ ػٖ حُظغخؾ،    { َش

ك٢ حُشخخء ٝػ٘ذ حُ٘ؼْ، ٣ؼظشف ر٘ؼٔش سرٚ ٣ٝخؼغ ُٚ، ٣ٝظشكٜخ ك٢ ٓشػخطٚ، كٜزح حُز١ ٣٘ظلغ رآ٣خص 

   . هللا

   . ٫ طزش ػ٘ذٙ، ٫ٝ شٌش ُٚ ػ٠ِ ٗؼْ هللا، كبٗٚ ٓؼشع أٝ ٓؼخٗذ ٫ ٣٘ظلغ رخ٣٥خصٝأٓخ حُز١ 

 

 ٤ًق صٛذ هللا ػزخدٙ ك٢ حُذ٤ٗخ؟ 

ْٖ َش٢ْء   }   : كوخٍ ِٓ  ْْ خ أُٝط٤ِظُ َٔ َُْل٤َخسِ  }   . ٖٓ ِٓي ٝس٣خعش، ٝأٓٞحٍ ٝر٤ٖ٘، ٝطلش ٝػخك٤ش رذ٤ٗش  { كَ ظَخُع ح َٔ كَ

٤َْٗخ ِ  }   . ُزس ٓ٘ـظش ٓ٘وطؼش  { حُذ  َْ٘ذ هللاَّ خ ِػ َٓ   { َخ٤ْشٌ  } ٖٓ حُؼٞحد حُـض٣َ، ٝح٧ؿش حُـ٤َِ، ٝحُ٘ؼ٤ْ حُٔو٤ْ   { َٝ

أَْرو٠َ } ٫ ٗغزش ر٤ٜ٘ٔخ ٖٓ ُزحص حُذ٤ٗخ، خ٤ش٣ش     . ٧ٗٚ ٗؼ٤ْ ٫ ٓ٘ـض ك٤ٚ ٫ٝ ًذس، ٫ٝ حٗظوخٍ  { َٝ

 ٣ٌٕٞ ٛزح حُؼٞحد؟ ُٖٔ 

َٕ  }   : ػْ رًش ُٖٔ ٛزح حُؼٞحد كوخٍ ًَُِّٞ َٞ ْْ ٣َظَ ِٜ َػ٠َِ َسرِّ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ ؿٔؼٞح ر٤ٖ ح٣٩ٔخٕ حُظل٤ق،   : أ١  { َُِِِّز٣

حُٔغظِضّ ٧ػٔخٍ ح٣٩ٔخٕ حُظخٛشس ٝحُزخؽ٘ش، ٝر٤ٖ حُظًَٞ حُز١ ٛٞ ح٥ُش ٌَُ ػَٔ، كٌَ ػَٔ ٫ 

٣ظلزٚ حُظًَٞ كـ٤ش طخّ، ٝٛٞ ح٫ػظٔخد رخُوِذ ػ٠ِ هللا ك٢ ؿِذ ٓخ ٣لزٚ حُؼزذ، ٝدكغ ٓخ ٣ٌشٛٚ ٓغ 

   . حُؼوش رٚ طؼخ٠ُ

حِكشَ  } َٞ ُْلَ ح َٝ  ِْ ْػ زَخثَِش ح٩ِْ ًَ  َٕ ظَِ٘زُٞ ـْ َ٣ َٖ حَُِّز٣ ٝحُلشم ر٤ٖ حٌُزخثش ٝحُلٞحكش ـ ٓغ إٔ ؿ٤ٔؼٜٔخ ًزخثشـ إٔ   { َٝ

حُلٞحكش ٢ٛ حُزٗٞد حٌُزخس حُظ٢ ك٢ حُ٘لٞط دحع ا٤ُٜخ، ًخُضٗخ ٝٗلٞٙ، ٝحٌُزخثش ٓخ ٤ُظ ًزُي، ٛزح 

   . شحٕ، ٝأٓخ ٓغ اكشحد ًَ ٜٓ٘ٔخ ػٖ ح٥خش كبٕ ح٥خش ٣ذخَ ك٤ٚػ٘ذ ح٫هظ

{  َٕ لُِشٝ ـْ َ٣ ْْ خ َؿِؼزُٞح ُٛ َٓ اَِرح  هذ طخِوٞح رٌٔخسّ ح٧خ٬م ٝٓلخعٖ حُش٤ْ، كظخس حُلِْ ُْٜ عـ٤ش،   : أ١  { َٝ

رٔوخُٚ أٝ كؼخُٚ، ًظٔٞح رُي حُـؼذ كِْ ٣٘لزٝٙ، رَ ٝكغٖ حُخِن ُْٜ ؽز٤ؼش كظ٠ ارح أؿؼزْٜ أكذ 

   . ؿلشٝٙ، ُْٝ ٣وخرِٞح حُٔغ٢ء ا٫ رخ٩كغخٕ ٝحُؼلٞ ٝحُظلق

كظشطذ ػ٠ِ ٛزح حُؼلٞ ٝحُظلق، ٖٓ حُٔظخُق ٝدكغ حُٔلخعذ ك٢ أٗلغْٜ ٝؿ٤شْٛ ش٢ء ًؼ٤ش، ًٔخ هخٍ 

خ ٣َُِوَّخَٛخ ا٫َِّ حَُّ حْدكَْغ  }   : طؼخ٠ُ َٓ َٝ  ٌْ ٤ ِٔ ٢ٌُِّ َك َٝ  ُ ؤََّٗٚ ًَ سٌ  َٝ ر٤ََُْ٘ٚ َػَذح َٝ ُٖ كَبَِرح حَُِّز١ ر٤َََْ٘ي  ٢َِٛ أَْكَغ َٖ َطزَُشٝح رِخَُّظ٢ِ  ِز٣

  ْ خ ٣َُِوَّخَٛخ ا٫َِّ ُرٝ َكع  َػِظ٤ َٓ َٝ }   
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خَٝ  } ـَ َٖ حْعظَ ِْٜحَُِّز٣ ح دػٞطٚ، ٝطخس هظذْٛ سػٞحٗٚ، ٝؿخ٣ظْٜ حُلٞص   : أ١  { رُٞح َُِشرِّ ْٞ حٗوخدٝح ُطخػظٚ، ُٝزَّ

   . روشرٚ

ٖٝٓ ح٫عظـخرش هلّل، اهخٓش حُظ٬س ٝا٣ظخء حُضًخس، كِزُي ػطلٜٔخ ػ٠ِ رُي، ٖٓ رخد ػطق حُؼخّ ػ٠ِ 

٬َسَ  }   : حُخخص، حُذحٍ ػ٠ِ ششكٚ ٝكؼِٚ كوخٍ ٞح حُظَّ ُٓ أَهَخ   . ظخٛشٛخ ٝرخؽٜ٘خ، كشػٜخ ٝٗلِٜخ  : أ١  { َٝ

 {  َٕ ْ٘لِوُٞ ُ٣ ْْ خ َسَصْهَ٘خُٛ َّٔ ِٓ ٖٓ حُ٘لوخص حُٞحؿزش، ًخُضًخس ٝحُ٘لوش ػ٠ِ ح٧هخسد ٝٗلْٞٛ، ٝحُٔغظلزش،   { َٝ

   . ًخُظذهخص ػ٠ِ ػّٔٞ حُخِن

ُشُْٛ } ْٓ أَ ٫ ٣غظزذ أكذ ْٜٓ٘ رشأ٣ٚ ك٢ أٓش ٖٓ ح٧ٓٞس   : أ١  { ُشَٞسٟ ر٤ََُْْٜ٘ } حُذ٢٘٣ ٝحُذ١ٞ٤ٗ   { َٝ

حُٔشظشًش ر٤ْٜ٘، ٝٛزح ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ كشػخ ػٖ حؿظٔخػْٜ ٝطٞحُلْٜ ٝطٞحددْٛ ٝطلخرزْٜ ًٝٔخٍ ػوُْٜٞ، 

أْٜٗ ارح أسحدٝح أٓشح ٖٓ ح٧ٓٞس حُظ٢ طلظخؽ ا٠ُ اػٔخٍ حُلٌش ٝحُشأ١ ك٤ٜخ، حؿظٔؼٞح ُٜخ ٝطشخٝسٝح 

ح ك٤ٜخ، كظ٠ ارح طز٤٘ض ُْٜ حُٔظِلش، حٗظٜضٝٛخ ٝرخدسٝٛخ، ٝرُي ًخُشأ١ ك٢ حُـضٝ ٝحُـٜخد، ٝرلؼٞ

ٝط٤ُٞش حُٔٞظل٤ٖ ٩ٓخسس أٝ هؼخء، أٝ ؿ٤شٙ، ًٝخُزلغ ك٢ حُٔغخثَ حُذ٤٘٣ش ػٔٞٓخ، كبٜٗخ ٖٓ ح٧ٓٞس 

   . حُٔشظشًش، ٝحُزلغ ك٤ٜخ ُز٤خٕ حُظٞحد ٓٔخ ٣لزٚ هللا، ٝٛٞ دحخَ ك٢ ٛزٙ ح٣٥ش

{  َٝ ُ٢ ـْ ُْزَ ُْ ح َٖ اَِرح أََطخرَُٜ َٕ  } ٝطَ ا٤ُْٜ ٖٓ أػذحثْٜ   : أ١  { حَُِّز٣ ْ٘ظَِظُشٝ َ٣ ْْ ُوٞطْٜ ٝػضطْٜ، ُْٝ   { ُٛ

   . ٣ٌٞٗٞح أر٫ء ػخؿض٣ٖ ػٖ ح٫ٗظظخس

رٚ حُظـخثش، ٝح٫ٗو٤خد حُظخّ،  كٞطلْٜ رخ٣٩ٔخٕ، ٝػ٠ِ هللا، ٝحؿظ٘خد حٌُزخثش ٝحُلٞحكش حُز١ طٌلش

ٝح٫عظـخرش ُشرْٜ، ٝاهخٓش حُظ٬س، ٝح٩ٗلخم ك٢ ٝؿٞٙ ح٩كغخٕ، ٝحُٔشخٝسس ك٢ أٓٞسْٛ، ٝحُوٞس 

ٝح٫ٗظظخس ػ٠ِ أػذحثْٜ، كٜزٙ خظخٍ حٌُٔخٍ هذ ؿٔؼٞٛخ، ٣ِٝضّ ٖٓ ه٤خٜٓخ ك٤ْٜ، كؼَ ٓخ ٛٞ دٜٝٗخ، 

  . ٝحٗظلخء ػذٛخ

 ٓخ ٢ٛ ٓشحطذ حُؼوٞرخص؟ 

{  * َٖ ٤ ِٔ ُ ٫َ ٣ُِلذ  حُظَّخُِ ِ اَِّٗٚ أَْطََِق كَؤَْؿُشُٙ َػ٠َِ هللاَّ َٝ ْٖ َػلَخ  َٔ ْؼَُِٜخ كَ ِٓ َؿَضحُء َع٤ِّجَش  َع٤ِّجَشٌ  ْٗظََظَش رَْؼَذ َٝ ِٖ ح َٔ َُ َٝ

 َُ ز٤ِ خ حُغَّ َٔ َ  * اَِّٗ ْٖ َعز٤ِ ِٓ  ْْ ِٜ خ َػ٤َِْ َٓ ِٚ كَؤَُُٝجَِي  ِٔ ِْ ٤ِْش  ظُ ـَ َٕ ك٢ِ ح٧َْْسِع رِ ٞ ـُ ٣َْز َٝ َٕ حَُّ٘خَط  ٞ ُٔ َٖ ٣َْظِِ َػ٠َِ حَُِّز٣

ُٓٞسِ  ِّ ح٧ُْ ْٖ َػْض ِٔ َّٕ َرَُِي َُ َؿلََش اِ َٝ ْٖ َطزََش  َٔ َُ َٝ  * ٌْ ْْ َػَزحٌد أ٤َُِ َُْلنِّ أَُُٝجَِي َُُٜ    { ح

   . ضً ٚظٍُػذي ٚف  : روش َّللا فٟ ٘زٖ ا٠٢خ، ِشارت اٌؼمٛثبد، ٚأٔٙب ػٍٝ صالس ِشارت

، ؿضحء حُغ٤جش رغ٤جش ٓؼِٜخ، ٫ ص٣خدس ٫ٝ ٗوض، كخُ٘لظ رخُ٘لظ، ًَٝ ؿخسكش رخُـخسكش فّشرجخ اٌؼذي

   . حُٔٔخػِش ُٜخ، ٝحُٔخٍ ٣ؼٖٔ رٔؼِٚ

َٝ  }   : حُؼلٞ ٝح٩ط٬ف ػٖ حُٔغ٢ء، ُٜٝزح هخٍ  : ِٚشرجخ اٌفضً ْٖ َػلَخ  َٔ ِ كَ ٣ـض٣ٚ   { أَْطََِق كَؤَْؿُشُٙ َػ٠َِ هللاَّ

أؿشح ػظ٤ٔخ، ٝػٞحرخ ًؼ٤شح، ٝششؽ هللا ك٢ حُؼلٞ ح٩ط٬ف ك٤ٚ، ٤ُذٍ رُي ػ٠ِ أٗٚ ارح ًخٕ حُـخ٢ٗ ٫ 

   . ٤ِ٣ن حُؼلٞ ػ٘ٚ، ًٝخٗض حُٔظِلش حُششػ٤ش طوظؼ٢ ػوٞرظٚ، كبٗٚ ك٢ ٛزٙ حُلخٍ ٫ ٣ٌٕٞ ٓؤٓٞسح رٚ
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ٝك٢ ؿؼَ أؿش حُؼخك٢ ػ٠ِ هللا ٓخ ٤ٜ٣ؾ ػ٠ِ حُؼلٞ، ٝإٔ ٣ؼخَٓ حُؼزذ حُخِن رٔخ ٣لذ إٔ ٣ؼخِٓٚ هللا رٚ، 

٤َِْْؼُق ػْٜ٘، ًٝٔخ ٣لذ إٔ ٣غخٓلٚ هللا، ك٤ِغخٓلْٜ، كبٕ حُـضحء ٖٓ  كٌٔخ ٣لذ إٔ ٣ؼلٞ هللا ػ٘ٚ، كَ

   . ؿ٘ظ حُؼَٔ

َٖ  }   : كوذ رًشٛخ روُٞٚٚأِب ِشرجخ اٌظٍُ  ٤ ِٔ ُ ٫َ ٣ُِلذ  حُظَّخُِ حُز٣ٖ ٣ـٕ٘ٞ ػ٠ِ ؿ٤شْٛ حرظذحء، أٝ   { اَِّٗٚ

   . ٣وخرِٕٞ حُـخ٢ٗ رؤًؼش ٖٓ ؿ٘خ٣ظٚ، كخُض٣خدس ظِْ

{  ِٚ ِٔ ِْ ْٗظََظَش رَْؼَذ ظُ ِٖ ح َٔ َُ َ   } ظِٔٚ رؼذ ٝهٞع حُظِْ ػ٤ِٚ حٗظظش ٖٓٔ   : أ١  { َٝ ْٖ َعز٤ِ ِٓ  ْْ ِٜ خ َػ٤َِْ َٓ   { كَؤَُُٝجَِي 

  . ٫ كشؽ ػ٤ِْٜ ك٢ رُي  : أ١

 

 ػ٠ِ ٓخرح دٍ هُٞٚ طؼخ٠ُ " ٝحُز٣ٖ ارح أطخرْٜ حُزـ٢"؟ 

٢ُ  }   : ٝدٍ هُٞٚ ـْ ُْزَ ُْ ح َٖ اَِرح أََطخرَُٜ حَُِّز٣ ِٚ  }   : ٝهُٞٚ  { َٝ ِٔ ِْ ْٗظََظَش رَْؼَذ ظُ ِٖ ح َٔ َُ أٗٚ ٫ رذ ٖٓ اطخرش حُزـ٢   { َٝ

   . ٝحُظِْ ٝٝهٞػٚ

٫ ٣ـخصٟ رٔؼِٚ، ٝاٗٔخ ٝأٓخ اسحدس حُزـ٢ ػ٠ِ حُـ٤ش، ٝاسحدس ظِٔٚ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣وغ ٓ٘ٚ ش٢ء، كٜزح 

  . ٣ئدد طؤد٣زخ ٣شدػٚ ػٖ هٍٞ أٝ كؼَ طذس ٓ٘ٚ

 ػ٠ِ ٖٓ طظٞؿٚ حُلـش رخُؼوٞرش حُششػ٤ش؟ 

٤ِْش ح } اٗٔخ طظٞؿٚ حُلـش رخُؼوٞرش حُششػ٤ش  ـَ َٕ ك٢ِ ح٧َْْسِع رِ ٞ ـُ ٣َْز َٝ َٕ حَُّ٘خَط  ٞ ُٔ َٖ ٣َْظِِ   { َُْلنِّ َػ٠َِ حَُِّز٣

ٌْ  }   . ٝٛزح شخَٓ ُِظِْ ٝحُزـ٢ ػ٠ِ حُ٘خط، ك٢ دٓخثْٜ ٝأٓٞحُْٜ ٝأػشحػْٜ ْْ َػَزحٌد أ٤َُِ   : أ١  { أَُُٝجَِي َُُٜ

 . ٓٞؿغ ُِوِٞد ٝح٧رذحٕ، رلغذ ظِْٜٔ ٝرـ٤ْٜ

 ٓخ ؿضحء ٖٓ طزش ػ٠ِ حُزـ٢ ٝحُظِْ؟ 

 ْٖ َٔ َُ َٝ َؿلَشَ  } ػ٠ِ ٓخ ٣٘خُٚ ٖٓ أرٟ حُخِن   { َطزَشَ ) َّٕ َرَُِي  } ُْٜ، رؤٕ عٔق ُْٜ ػٔخ ٣ظذس ْٜٓ٘،   { َٝ اِ

ُٓٞسِ  ِّ ح٧ُْ ْٖ َػْض ِٔ ُٖٔ ح٧ٓٞس حُظ٢ كغ هللا ػ٤ِٜخ ٝأًذٛخ، ٝأخزش أٗٚ ٫ ٣ِوخٛخ ا٫ أَٛ حُظزش   : أ١  { َُ

   . ظٞظ حُؼظ٤ٔش، ٖٝٓ ح٧ٓٞس حُظ٢ ٫ ٣ٞكن ُٜخ ا٫ أُٝٞ حُؼضحثْ ٝحُْٜٔ، ٝرٝٝ ح٧ُزخد ٝحُزظخثشٝحُل

كبٕ طشى ح٫ٗظظخس ُِ٘لظ رخُوٍٞ أٝ حُلؼَ، ٖٓ أشن ش٢ء ػ٤ِٜخ، ٝحُظزش ػ٠ِ ح٧رٟ، ٝحُظلق ػ٘ٚ، 

ٝؿخٛذ ٗلغٚ ػ٠ِ ٝٓـلشطٚ، ٝٓوخرِظٚ رخ٩كغخٕ، أشن ٝأشن، ٌُٝ٘ٚ ٣غ٤ش ػ٠ِ ٖٓ ٣غشٙ هللا ػ٤ِٚ، 

ح٫طظخف رٚ، ٝحعظؼخٕ هللا ػ٠ِ رُي، ػْ ارح رحم حُؼزذ ك٬ٝطٚ، ٝٝؿذ آػخسٙ، طِوخٙ رشكذ حُظذس، 

  . ٝعؼش حُخِن، ٝحُظِزر ك٤ٚ
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 ٤ًق ٣ٌٕٞ كخٍ حُظخ٤ُٖٔ ارح سأٝح حُؼزحد؟ 

ُْؼَ  ح ح ُٝ خ َسأَ َّٔ َُ َٖ ٤ ِٔ طََشٟ حُظَّخُِ ٓشأٟ ٝٓ٘ظشح كظ٤ؼخ، طؼزخ ش٤٘ؼخ، ٣ظٜشٕٝ حُ٘ذّ حُؼظ٤ْ، ٝحُلضٕ   { َزحدَ َٝ

َ   } ػ٠ِ ٓخ عِق ْٜٓ٘، ٝ  ْٖ َعز٤ِ ِٓ َشد   َٓ َْ ا٠َُِ  َٛ َٕ َٛ ُ٘خ ؽش٣ن أٝ ك٤ِش ا٠ُ سؿٞػ٘خ ا٠ُ   : أ١  { ٣َوُُُٞٞ

   . َٔ، ٝٛزح ؽِذ ٨ُٓش حُٔلخٍ حُز١ ٫ ٣ٌٖٔحُذ٤ٗخ، ُ٘ؼَٔ ؿ٤ش حُز١ ً٘خ ٗؼ

َٕ َػ٤ََِْٜخ } ْْ ٣ُْؼَشُػٞ طََشحُٛ ٍِّ  } ػ٠ِ حُ٘خس   : أ١  { َٝ َٖ حُز  ِٓ  َٖ  طشٟ أؿغخْٜٓ خخشؼش ُِزٍ حُز١  : أ١  { َخخِشِؼ٤

ْٖ ؽَْشف  َخل٢ِ   } ك٢ هِٞرْٜ،  ِٓ  َٕ ْ٘ظُُشٝ    . ٣٘ظشٕٝ ا٠ُ حُ٘خس ٓغخسهش ٝشضسح، ٖٓ ٤ٛزظٜخ ٝخٞكٜخ  : أ١  { ٣َ

ُ٘ٞح } َٓ َٖ آ ٍَ حَُِّز٣ هَخ َٖ  }   : طز٤ٖ أَٛ حُظذم ٖٓ ؿ٤شْٛك٤غ ظٜشص ػٞحهذ حُخِن، ٝ  { َٝ َُْخخِعِش٣ َّٕ ح   { اِ

شِ  } ػ٠ِ حُلو٤وش  َٓ ُْو٤َِخ َّ ح ْٞ َ٣ ْْ ِٜ ٤ِِْٛ أَ َٝ  ْْ ْٗلَُغُٜ َٖ َخِغُشٝح أَ ك٤غ كٞطٞح أٗلغْٜ ؿض٣َ حُؼٞحد، ٝكظِٞح   { حَُِّز٣

َٖ  }   . أ٤ِْٜٛ، كِْ ٣ـظٔؼٞح رْٜ، آخش ٓخ ػ٤ِْٜػ٠ِ أ٤ُْ حُؼوخد ٝكشم ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ  ٤ ِٔ َّٕ حُظَّخُِ أٗلغْٜ   { أ٫ََ اِ

ْ   } رخٌُلش ٝحُٔؼخط٢  و٤ِ ُٓ ٓ٘ٚ أرذح، ٫ٝ ٣لظش ك٢ عٞحثٚ ٝٝعطٚ، ٓ٘ـٔش٣ٖ ٫ ٣خشؿٕٞ   : أ١  { ك٢ِ َػَزحد  

   . ػْٜ٘ ْٝٛ ك٤ٚ ٓزِغٕٞ

{  ِ ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ  ْْ ُْ٘ظُشَُٜٝٗ ٤َُِخَء ٣َ ْٝ ْٖ أَ ِٓ  ْْ َُُٜ َٕ خ ًَ خ  َٓ ًٔخ ًخٗٞح ك٢ حُذ٤ٗخ ٣ٕٔ٘ٞ رزُي أٗلغْٜ، كل٢ حُو٤خٓش   { َٝ

ْٖ  }   . خ طوطؼض، ٝأٗٚ ك٤ٖ ؿخءْٛ ػزحد هللا ُْ ٣ذكغ ػ٣ْٜ٘ظز٤ٖ ُْٜ ُٝـ٤شْٛ إٔ أعزخرْٜ حُظ٢ أِٓٞٛ َٓ َٝ

  َ ْٖ َعز٤ِ ِٓ خ َُُٚ  َٔ ُ كَ َِ هللاَّ طلظَ رٚ ٛذح٣ظٚ، كٜئ٫ء ػِٞح ك٤ٖ صػٔٞح ك٢ ششًخثْٜ حُ٘لغ ٝدكغ   { ٣ُْؼِِ

  . حُؼش، كظز٤ٖ ك٤٘جز ػ٬ُْٜ

 ٝف ٝٓشؿٞد؟َٛ ح٧َٓ أٓش ٓٔذ 

٣ؤٓش طؼخ٠ُ ػزخدٙ رخ٫عظـخرش ُٚ، رخٓظؼخٍ ٓخ أٓش رٚ، ٝحؿظ٘خد ٓخ ٠ٜٗ ػ٘ٚ، ٝرخُٔزخدسس رزُي ٝػذّ 

ّ حُو٤خٓش حُز١ ارح ؿخء ٫ ٣ٌٖٔ سدٙ ٝحعظذسحى حُلخثض، ٤ُٝظ ُِؼزذ ك٢  ْٞ ْٕ ٣َؤْط٢َِ ٣َ َِ أَ ْٖ هَْز ِٓ حُظغ٣ٞق، 

ٝٛزٙ ح٣٥ش ٝٗلٞٛخ، ك٤ٜخ رّ ح٧َٓ، ٝح٧ٓش رخٗظٜخص  . رُي ح٤ُّٞ ِٓـؤ ٣ِـؤ ا٤ُٚ، ك٤لٞص سرٚ، ٣ٜٝشد ٓ٘ٚ

  . آكخص ًَ ػَٔ ٣ؼشع ُِؼزذ، كبٕ ُِظؤخ٤ش حُلشطش ك٢

 ٤ًق ٣ٌٕٞ كخٍ ح٩ٗغخٕ ػ٘ذ كٍِٞ حُ٘ؼْ؟ 

ػْ رًش طؼخ٠ُ كخُش ح٩ٗغخٕ، ٝأٗٚ ارح أرحهٚ هللا سكٔش، ٖٓ طلش رذٕ، ٝسصم سؿذ، ٝؿخٙ ٝٗلٞٙ 

كشف كشكخ ٓوظٞسح ػ٤ِٜخ، ٫ ٣ظؼذحٛخ، ٣ِٝضّ ٖٓ رُي ؽٔؤ٤ٗ٘ظٚ رٜخ، ٝاػشحػٚ ػٖ   : أ١  { كَِشَف رَِٜخ } 

   . حُٔ٘ؼْ

{  ْْ ْٕ طُِظْزُٜ اِ لُٞسٌ  } ٓشع أٝ كوش، أٝ ٗلٞٛٔخ   : أ١  { َع٤ِّجَشٌ  َٝ ًَ  َٕ َْٗغخ َّٕ ح٩ِْ ِ ْْ كَب ِٜ ْض أ٣َِْذ٣ َٓ خ هَذَّ َٔ   : أ١  { رِ

  . ؽز٤ؼظٚ ًلشحٕ حُ٘ؼٔش حُغخروش، ٝحُظغخؾ ُٔخ أطخرٚ ٖٓ حُغ٤جش
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  { ًُٞ ْٖ ٣ََشخُء حُز  َٔ ٣ََُٜذ ُِ َٝ ْٖ ٣ََشخُء اَِٗخػ خ  َٔ خ ٣ََشخُء ٣ََُٜذ ُِ َٓ ح٧َْْسِع ٣َْخُُِن  َٝ حِص  َٝ خ َٔ ُِْي حُغَّ ُٓ  ِ ْْ هلِلَّ ُؿُٜ ِّٝ ْٝ ٣َُض َس * أَ

ٌْ هَِذ٣شٌ  ُ َػ٤ِِ خ اَِّٗٚ  ٔ ْٖ ٣ََشخُء َػو٤ِ َٓ  َُ َؼ ـْ َ٣ َٝ اَِٗخػ خ  َٝ َشحٗ خ  ًْ    { ُر

ٛزٙ ح٣٥ش ك٤ٜخ ح٩خزخس ػٖ عؼش ٌِٓٚ طؼخ٠ُ، ٝٗلٞر طظشكٚ ك٢ حُِٔي ك٢ حُخِن ُٔخ ٣شخء، ٝحُظذر٤ش 

ُـ٤ٔغ ح٧ٓٞس، كظ٠ إ طذر٤شٙ طؼخ٠ُ، ٖٓ ػٔٞٓٚ، أٗٚ ٣ظ٘خٍٝ حُٔخِٞهش ػٖ ح٧عزخد حُظ٢ ٣زخششٛخ 

   . ح٫ٝ٧د ٓخ ٣شخء حُؼزخد، كبٕ حٌُ٘خف ٖٓ ح٧عزخد ٫ُٞدس ح٫ٝ٧د، كخهلّل طؼخ٠ُ ٛٞ حُز١ ٣ؼط٤ْٜ ٖٓ

٣ـٔغ ُٚ رًٞسح ٝاٗخػخ،   : كٖٔ حُخِن ٖٓ ٣ٜذ ُٚ اٗخػخ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ٜذ ُٚ رًٞسح، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ضٝؿٚ، أ١

   . ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ـؼِٚ ػو٤ٔخ ٫ ٣ُٞذ ُٚ

{  ٌْ ُ َػ٤ِِ    . ػ٠ِ ًَ ش٢ء، ك٤ظظشف رؼِٔٚ ٝاطوخٗٚ ح٧ش٤خء، ٝروذسطٚ ك٢ ٓخِٞهخطٚ  { هَِذ٣شٌ  } رٌَ ش٢ء   { اَِّٗٚ

 

 ٤ًق سد هللا ػ٠ِ حٌُخكش٣ٖ حُز٣ٖ هخُٞح ٫ُٞ ٣ٌِٔ٘خ هللا ؟ 

ْٝ طَؤْط٤َِ٘خ آ٣َشٌ  }   : ُٔخ هخٍ حٌُٔزرٕٞ ُشعَ هللا، حٌُخكشٕٝ رخهلل ُ أَ َ٘خ هللاَّ ُٔ ِِّ ٌَ ُ٫َ ٣ ْٞ ٖٓ ًزشْٛ ٝطـزشْٛ، سد هللا   { َُ

ػ٤ِْٜ رٜزٙ ح٣٥ش حٌُش٣ٔش، ٝإٔ ط٤ٌِٔٚ طؼخ٠ُ ٫ ٣ٌٕٞ ا٫ ُخٞحص خِوٚ، ٨ُٗز٤خء ٝحُٔشع٤ِٖ، ٝطلٞطٚ 

   . ٖٓ حُؼخ٤ُٖٔ، ٝأٗٚ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أكذ ٛزٙ ح٧ٝؿٚ

ْك٤ خ رؤٕ ٣ِو٢ حُٞك٢ ك٢ هِذ حُشعٍٞ، ٖٓ ؿ٤ش اسعخٍ ِٓي، ٫ٝ َٝ  ُ ُٚ هللاَّ َٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ ٓخخؽزش ٓ٘ٚ  آخ أَ

   . شلخٛخ

خد   } ٣ٌِٔٚ ٓ٘ٚ شلخٛخ، ٌُٖ   { أَٝ } ـَ َسحِء ِك َٝ  ْٖ    . ًٔخ كظَ ُٔٞع٠ رٖ ػٔشحٕ، ٤ًِْ حُشكٖٔ  { ِٓ

ََ َسُع٫ٞ   } ٣ٌِٔٚ هللا رٞحعطش حُشعٍٞ ح٢ٌُِٔ، كـ   { أَٝ }    . ٬ثٌشًـزش٣َ أٝ ؿ٤شٙ ٖٓ حُٔ  { ٣ُْشِع

{  ِٚ ُ  } ربرٕ سرٚ، ٫ رٔـشد ٛٞحٙ،   : أ١  { ك٤َُِٞك٢َ رِبِْرِٗ طؼخ٠ُ ػ٢ِ حُزحص، ػ٢ِ ح٧ٝطخف، ػظ٤ٜٔخ،   { اَِّٗٚ

ك٤ٌْ ك٢ ٝػؼٚ ًَ ش٢ء ك٢ ٓٞػؼٚ، ٖٓ   . ػ٢ِ ح٧كؼخٍ، هذ هٜش ًَ ش٢ء، ٝدحٗض ُٚ حُٔخِٞهخص

  . حُٔخِٞهخص ٝحُششحثغ

 ُٔخرح ع٠ٔ هللا حُوشإٓ سٝف ؟ 

حُوشإٓ حٌُش٣ْ، عٔخٙ سٝكخ، ٧ٕ حُشٝف ٣ل٤خ رٚ حُـغذ، ٝحُوشإٓ طل٤خ رٚ حُوِٞد ٝح٧سٝحف، ٝطل٤خ ٛزح 

   . رٚ ٓظخُق حُذ٤ٗخ ٝحُذ٣ٖ، ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ حُخ٤ش حٌُؼ٤ش ٝحُؼِْ حُـض٣ش

َْ٘ض طَْذِس١ }   : ٝٛٞ ٓلغ ٓ٘ش هللا ػ٠ِ سعُٞٚ ٝػزخدٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٖٓ ؿ٤ش عزذ ْٜٓ٘، ُٜٝزح هخٍ ًُ خ  َٓ }  

ُٕ  } هزَ ٗضُٝٚ ػ٤ِي   : أ١ خ َٔ ٣ ٫َ ح٩ِْ َٝ ٌِظَخُد  ُْ خ ح ٤ُظ ػ٘ذى ػِْ رؤخزخس حٌُظذ حُغخروش، ٫ٝ ا٣ٔخٕ   : أ١  { َٓ
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ِْٜذ١  } طخؾ ٫ٝ طوشأ، كـخءى ٛزح حٌُظخد حُز١ ٝػَٔ رخُششحثغ ح٤ُٜ٩ش، رَ ً٘ض أ٤ٓخ ٫  ح َٗ َِْ٘خُٙ ُٗٞس  َؿَؼ

ْٖ ِػزَخِدَٗخ ِٓ ْٖ ََٗشخُء  َٓ  ِٚ ٣غظؼ٤جٕٞ رٚ ك٢ ظِٔخص حٌُلش ٝحُزذع، ٝح٧ٛٞحء حُٔشد٣ش، ٣ٝؼشكٕٞ رٚ   { رِ

   . حُلوخثن، ٣ٜٝظذٕٝ رٚ ا٠ُ حُظشحؽ حُٔغظو٤ْ

{   ْ ْغظَو٤ِ ُٓ ِْٜذ١ ا٠َُِ ِطَشحؽ   اََِّٗي َُظَ طز٤٘ٚ ُْٜ ٝطٞػلٚ، ٝط٤٘شٙ ٝطشؿزْٜ ك٤ٚ، ٝطٜ٘خْٛ ػٖ ػذٙ،   : أ١  { َٝ

خ ك٢ِ ح٧َْْسعِ ِطَشح }   : ٝطشٛزْٜ ٓ٘ٚ، ػْ كغش حُظشحؽ حُٔغظو٤ْ كوخٍ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ خ ك٢ِ حُغَّ َٓ ِ حَُِّز١ َُُٚ     { ِؽ هللاَّ

ِ طَِظ٤ُش  } حُظشحؽ حُز١ ٗظزٚ هللا ُؼزخدٙ، ٝأخزشْٛ أٗٚ ٓٞطَ ا٤ُٚ ٝا٠ُ دحس ًشحٓظٚ،   : أ١ أ٫ََ ا٠َُِ هللاَّ

ٞسُ  ُٓ ٬ّ  رلغذ ػِٔٚ، إ خ٤شح كخ٤ش، ٝإ ششح طشؿغ ؿ٤ٔغ   : أ١  { ح٧ُْ ًُ أٓٞس حُخ٤ش ٝحُشش، ك٤ـخص١ 

  . كشش

 

 ٌّسبد ث١ب١ٔخ:

  

 (:ٕٗآ٣ش )

 *ِب دالٌخ رٕى١ش اٌىزة أٚ رؼش٠فٗ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

ٍّ ػ٠ِ ش٢ء ٓؼ٤ٖ. حٌُزد ٣وظذ ش٤جخ  ٓؼ٤٘خ  رؤٓش ٓؼ٤ٖ  ٌّش حٌُزد ٤ُشَٔ ًَ ًزد ػخّ ٧ٕ حُٔؼشكش ٓخ د ٗ

كِٔخ ٣وٍٞ حٌُزد كٜٞ ًزد ػٖ أٓش ٓؼ٤ٖ رخُزحص ٓزًٞس ك٢ حُغ٤خم ٛ٘خُي أٓش ك٢ حُغ٤خم ٣وظذٙ كزًش حٌُزد، 

ِّ  أٓخ ػ٘ذٓخ ٣وٍٞ ًزد ك٤شَٔ ًَ ًزد َ  حُطََّؼخ ًُ َُ  ٓؼَ هُٞٚ طؼخ٠ُ ) َّ اِْعَشحث٤ِ خ َكشَّ َٓ ََ ا٫َِّ   ُِّز٢َِ٘ اِْعَشحث٤ِ
َٕ ِكـ٬ّ  خ ًَ

( َٖ ْْ َطخِده٤ِ ٘ظُ ًُ َسحِس كَخْطَُِٞٛخ إِ  ْٞ َْ كَؤْطُْٞح رِخُظَّ َسحسُ هُ ْٞ ٍَ حُظَّ َِ إَٔ طَُ٘ضَّ ٖ هَْز ِٓ  ِٚ ِزَد 9َٖػ٠َِ َْٗلِغ ٌَ ُْ َٟ َػ٠َِ هللّاِ ح ِٖ حْكظََش َٔ ( كَ

 ْٝ ُ ٖ رَْؼِذ َرَُِي كَؤ ِٓ( َٕ ٞ ُٔ ُْ حُظَّخُِ ( آٍ ػٔشحٕ( ح٬ٌُّ ػٖ حُطؼخّ، أٓش ٓؼ٤ٖ، ٛٞ كّشّ ػ٠ِ ٗلغٚ ًٝزد 9َُٗـجَِي ُٛ

ِزَد( ٧ٕ  ٌَ ُْ َٟ َػ٠َِ هللّاِ ح ِٖ حْكظََش َٔ ػ٠ِ هللا ٝهخٍ كّشّ ًزح هخٍ كخطٞح رخُظٞسحس ك٢ ٛزٙ حُٔغؤُش ٓغؤُش حُطؼخّ كوخٍ )كَ

 حٌُزد ك٢ ٓغؤُش ٓؼ٤٘ش ٓلذدس. ٛزح حُظؼش٣ق. 

ِٖ )ا*ِب اٌٍّسخ اٌج١ب١ٔخ فٟ  ْٓ ِػجَبِد ثَخَ َػ ْٛ ًُ اٌزَّ َٛ اٌَِّزٞ ٠َْمجَ ُ٘ َٚ ( اٌشٛسٜ( ٕ٘سزخذاَ حشٚف اٌجش فٟ اٌمشآْ )

 ٌُٚ ٠مً ِٓ ػجبدٖ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

رَشَ  ْٞ َُ حُظَّ َٞ حَُِّز١ ٣َْوزَ ُٛ َٝ ْٖ سر٘خ طؼخ٠ُ ٓشس حعظؼَٔ )ػٖ( ٝٓشس حعظؼَٔ )ٖٓ(، ) ِٙ ) َػ ْْ ( حُِٕ٘ػزَخِد شٞسٟ( )أََُ

( ِٙ ْٖ ِػزَخِد رَشَ َػ ْٞ َُ حُظَّ َٞ ٣َْوزَ َّٕ هللّاَ ُٛ ْٞح أَ ُٔ َٖ هللّاِ )٣َْٔٓٗؼَِ ِّٓ رَش   ْٞ ( حُ٘غخء( ارٕ ٓشس حعظؼَٔ 9ٕ( حُظٞرش( ٝٓشس هخٍ )طَ

ػٖ ٝٓشس حعظؼَٔ ٖٓ. ُٔخ ٣وظشٕ رخُؼزخد ٣ؼ٢٘ حُظٞرش حُظخدسس ػٖ ػزخد ٝٛٞ ٣ظـخٝص ػْٜ٘ ٣ٝؼلٞ ػْٜ٘ ُزُي 

ؼؼْٜ ٛٞ ٗٞع ٖٓ حُظـخٝص ٣ؼ٢٘ ٣ظـخٝص ػٖ ػزخدٙ ٣ٝؼلٞ ػْٜ٘، ٣وزَ حُظٞرش ػْٜ٘ أ١ ٣ؼلٞ ػْٜ٘ رٜزح هخٍ ر

حُٔؼ٠٘ ٝهغْ هخٍ حُظخدسس ػٖ ػزخدٙ. أٝ حُظٞرش ػٖ ػزخدٙ أ١ ٣ؼلٞ ػ٘ٚ ٖٓ رخد حُظؼ٤ٖٔ طخد ػ٘ٚ أ١ ػلخ 

د أ١ ٓغ هللا ٛٞ حُز١ ٣ظٞد، ػ٘ٚ ٛزح ٖٓ رخد حُظؼ٤ٖٔ طؼ٤ٖٔ كؼَ د٫ُش كؼَ آخش. )ٖٓ( ٓغ حُـٜش حُظ٢ طظٞ

طوزَ حُظٞرش،  ٢ٖٓ هللا( ٛٞ حُز١ ٣ظٞد حُـٜش حُظطٞرش ٖٓ هللا أ١ ٛٞ حُظخثذ، ػٖ حُؼزخد ْٛ ٣ظٞرٕٞ ٝٛزٙ )
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َٖ هللّاِ ) ِّٓ رَش   ْٞ ( حُ٘غخء( ٣ظٞد ػْٜ٘ أ١ ٣ؼلٞ ػْٜ٘ ٝحُظٞرش ٣9ٕغظؼَٔ ٖٓ ٓغ حُـٜش حُظ٢ طوزَ حُظٞرش ك٤وٍٞ )طَ

 ٖٓ هللا. 

 (:9ٕآ٣ش )

ُْ إَِرا ٠ََشبء لَذِ * ِٙ ِؼ ّْ َٛ َػٍَٝ َج ُ٘ َٚ ٓ َداثٍَّخ  ِِ ب  َّ ِٙ ب ثَشَّ ف١ِ َِ َٚ اأْلَْسِض  َٚ اِد  َٚ ب َّ ٍُْك اٌسَّ ِٗ َخ ْٓ آ٠َبرِ ِِ َٚ ( ٠ٕ2ٌش ))

 اٌشٛسٜ( وٍّخ ف١ّٙب ً٘ رذي ػٍٝ أْ ٕ٘بن دٚاة فٟ اٌسّٛاد أٚ اٌىْٛ ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

ٗؼْ . حُوذح٠ٓ هخُٞح إٔ ٛزٙ ح٣٥ش طذٍ ػ٠ِ رُي، هخُٞح طذٍ ػ٠ِ ٝؿٞد دٝحد ٝحُذحرش ٛٞ ًَ ك٤ٞحٕ ُٚ كشًش 

ٝهغْ كغشٛخ ػ٠ِ أٜٗخ ح٬ُٔثٌش ٝهخُٞح إٔ ٛ٘خى كؼ٬  ك٢ ٌٓخٕ ٓخ ك٢ حُغٔٞحص ك٤ٚ دٝحد ٌٝٛزح ٗض حُوشإٓ 

ك٢ حُغٔٞحص ٝح٧سع ٝح٣٥ش طذٍ ٝحُذحرش ٛٞ ًَ ك٤ٞحٕ ُٚ در٤ذ ٝكشًش، ٣ـٞص إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى ٓخِٞهخص 

 ػ٠ِ رُي ٝحُوذح٠ٓ كٜٔٞح رُي ٫ٝ ٗذس١ ارح ًخٕ ٛ٘خى ك٤ٞحٗخص ك٢ ٌٓخٕ آخش ك٢ حُغٔٞحص. 

 (:ٖٓآ٣ش )

 ٓ ِِّ ب أََصبثَُىُ  َِ َٚ ( ٚفٟ اٌشٛسٜ ) ُْ اَل فِٟ أَٔفُِسُى َٚ ِص١جٍَخ فِٟ اأْلَْسِض  ُِّ  ٓ ِِ ب أََصبَة  َِ *فٟ اٌحذ٠ذ لبي  رؼبٌٝ)

ِص١جٍَخ فَجِ  ُِّ( ُْ ب َوَسجَْذ أ٠َِْذ٠ُى  ((ِب اٌفشق ث١ّٕٙب؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(َّٖٓ

)أطخد( ٓطِن ُْ ٣و٤ذٛخ رٔظخد ٓؼ٤ٖ، )ٓخ أطخد( ٫ ه٤ّذٛخ ك٢ ٌٓخٕ ٫ٝ ك٢ شخض، ر٤٘ٔخ )ٓخ أطخرٌْ( 

ٛ٘خى ٓخخؽز٤ٖ ٫ طظؼِن رخ٧سع ك٢ٜ ُِٔخخؽز٤ٖ طلذ٣ذح  ٧ٗٚ هخٍ )كزٔخ ًغزض أ٣ذ٣ٌْ( ُٔخ هخٍ كزٔخ ًغزض 

ذ٣ٌْ خظظٜخ كزًش حُٔظخثذ حُظ٢ طظ٤ز٘خ رٔخ ًغزض أ٣ذ٣٘خ، ُٔخ هخٍ ٓخ أطخرٌْ ػ٘ذٓخ خظض هخٍ رٔخ أ٣

ًغزظْ أ٣ذ٣ٌْ ُٔخ خظض خظض ٝك٢ حُؼخ٤ٗش أؽِن كوخٍ أطخد ُْ ٣وَ رٔخ ًغزض أ٣ذ٣ٌْ )ٓخ أطخد( ٝػ٘ذٗخ 

 ِ ِٕ هللاَّ ِظ٤زَش  ا٫َِّ رِبِْر  ٓ  ٖ ِٓ خ أََطخَد  َٓ ((. )ٓخ أطخرٌْ( خخطش ٝ)ٓخ أطخد( ػخٓش ٔٔ)ك٢ آ٣ش أخشٟ ك٢ حُظـخرٖ )

 ٓطِوش.

 (:ٖٔآ٣ش )

* ِب اٌٍّسخ اٌج١ب١ٔخ فٟ اسزخذاَ وٍّخ اٌسّبء فٟ آ٠خ سٛسح اٌؼٕىجٛد ٚػذَ اسزخذاِٙب فٟ آ٠خ سٛسح 

 اٌشٛسٜ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

ح٬ٌُّ ػ٠ِ  حُغ٤خم ك٢ عٞسس حُشٞسٟ كل٢ح٬ٌُّ ك٢ عٞسس ٛٞد ٓظؼِن رخ٥خشس ٝرٔلخعزش أَٛ ح٧سع أٓخ 

ٍُ  ِٗؼْ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ح٧سع ٝك٢ شئٕٝ أَٛ ح٧سع ْٖ ٣َُ٘ضِّ ٌِ َُ َٝ ح ك٢ِ ح٧َْْسِع  ْٞ ـَ ِٙ َُزَ ْصَم ُِِؼزَخِد ُ حُشِّ ْٞ رََغؾَ هللاَّ َُ َٝ (

ِٙ َخز٤ٌِش رَِظ٤ٌش ) ُ رِِؼزَخِد خ ٣ََشخُء اَِّٗٚ َٓ خ3ٕرِوََذس   َٓ ْٖ رَْؼِذ  ِٓ ٤َْغ  ـَ ُْ ٍُ ح َٞ حَُِّز١ ٣َُ٘ضِّ ُٛ َٝ  )   ٢ُِ َٞ ُْ َٞ ح ُٛ َٝ ظَُٚ  َٔ ُْ٘شُش َسْك َ٣ َٝ هََ٘طُٞح 

٤ُذ ) ِٔ َُْل ْْ اَِرح ٣ََشخُء 2ٕح ِٜ ِؼ ْٔ َٞ َػ٠َِ َؿ ُٛ َٝ ْٖ َدحرَّش   ِٓ خ  َٔ ِٜ خ رَغَّ ك٤ِ َٓ َٝ ح٧َْْسِع  َٝ حِص  َٝ خ َٔ ُِْن حُغَّ ِٚ َخ ْٖ آ٣ََخطِ ِٓ َٝ هَِذ٣ٌش ( 

٤َْق ٣ُْزِذُة (( أٓخ حُغ٤خم ك٢ عٞسس حُؼٌ٘زٞص كل٢ حُذػٞس ا٠ُ حُ٘ظش ٝحُظ9ٕ) ًَ ح  ْٝ ْْ ٣ََش َُ َٝ ذرش ك٢ حُؼِْ ٝحُزلغ )أَ

ِ ٣َِغ٤ٌش ) َّٕ َرَُِي َػ٠َِ هللاَّ َّْ ٣ُِؼ٤ُذُٙ اِ َِْن ػُ َُْخ ُ ح غ ٝحُ٘ظش لء، ع٤ٌٕٞ حُز(( ٝٛزح ٛٞ حُز١ ٣ٞطَ ا٠ُ حُغٔخ9ٔهللاَّ

 .ٝحُظذرش ُِؼِْ 
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الَ َِٔص١ٍش  َٚ  ٍّٟ ٌِ َٚ  ٓ ِِ َٓ َّللّاِ  ِِ ب ٌََه  َِ اَل ٕٓٔ)*ِزٝ رسزؼًّ ) َٚ  ٍّٟ ٌِ َٚ  ٓ ِِ  ِ ِْ َّللاَّ ٓ ُدٚ ِِّ ب ٌَُىُ  َِ َٚ ( اٌجمشح( ِٚزٝ )

 ( اٌشٛسٜ(؟ )د.فبضً اٌسبِشائٝ(َِٖٔٔص١ٍش )

)ٖٓ دٕٝ هللا( ٣ؼ٢٘ ٖٓ ؿ٤ش هللا، أٓخ ٖٓ هللا أ١ ٤ُظ ٌُْ ٢ُٝ ٖٓ هللا ٣٘ظشًْ، ُْ ٢ٜ٣ء أكذح  ٣٘ظشًْ ٤ُظ 

ء ٌُْ ٗظ٤شح  أ٤ُٝخ  ٣٘ظشًْ ٖٓ ح٬ُٔثٌش أٝ ٖٓ ؿ٤ش ٛ٘خُي ٗظ٤ش ٖٓ هللا ٣٘ظشًْ، ٗظ٤ش ٖٓ هللا ُْ ٢ٜ٣

ح٬ُٔثٌش ٌُٖ ٤ٜ٣جٚ هللا طؼخ٠ُ ٖٓ ؿٜظٚ. أٓخ ٖٓ دٕٝ هللا كظؼ٢٘ ٖٓ ؿ٤ش هللا، ارٕ حُٔؼ٠٘ ٓخظِق طٔخٓخ . ٤ُظ ٌُْ 

 ٖٓ هللا ٢ُّٝ ٣ؼ٢٘ ٤ُظ ٌُْ ٖٓ ؿٜظٚ ٢ُّٝ، ُْ ٢ٜ٣ء ٌُْ ٢ُّٝ.

 

 (:ٖٗآ٣ش )

 َّ ٌَ َٚ َغفََش *ِب اٌفشق ث١ٓ لٌٛٗ رؼبٌٝ ) َٚ ٛسِ ٓ َصجََش  ُِ َِ اأْلُ ْٓ َػْز ِّ َّْ َرٌَِه ٌَ ُِ ٖٗ) إِ َّٟ أَلِ ( اٌشٛسٜ( ٚ )٠َب ثَُٕ

ب أََصبثََه  َِ اْصجِْش َػٍَٝ  َٚ َٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َْٔٗ َػ ا َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ْش ثِب ُِ ْأ َٚ اَلحَ  ٛسِ اٌصَّ ُِ َِ اأْلُ ْٓ َػْز ِِ َّْ َرٌَِه   ( ٌمّبْ(؟1ٔ) إِ

 د.كخػَ حُغخٓشحث٠ :

ٞسِ ٕ هخٍ )ك٢ ُؤخ ُٓ ِّ ح٧ُْ ْٖ َػْض ِٓ َّٕ َرَُِي  َؿلََش اِ َٝ ٖ َطزََش  َٔ َُ َٝ ُٓٞسِ ( ٝك٢ حُشٞسٟ ) ِّ ح٧ُْ ْٖ َػْض ِٔ َّٕ َرَُِي َُ ( صحد اِ

حُٔـلشس ػ٠ِ حُظزش. أ٣ٜخ ح٧طؼذ ػ٠ِ ح٩ٗغخٕ إٔ ٣ظزش أٝ ٣ظزش ٣ـلش ارح أُٝر١؟ إٔ ٣ظزش ٣ٝـلش أطؼذ 

ًّذ )إ رُي ُٖٔ ػضّ ح٧ٓٞس( ُٔخ  ًّذ ٝهخٍ )إ رُي ُٖٔ ػضّ ح٧ٓٞس( أٓخ ك٢ ُزُي أ صحد حُؼوَ ػ٠ِ ح٩ٗغخٕ أ

.) ّٕ ًّذ رٞحكذ )ا ّٕ ٝح٬ُّ( ٝك٢ ُؤخٕ طزش ٝحكذ كؤ ًّذ رخػ٤ٖ٘ )ا  ُؤخٕ ًخٕ طزشح  كوؾ. ُٔخ طزش ٝؿلش أ

ُٞ ٫كظ٘خ ح٣٥خص هزَ ٛزٙ ُٞؿذٗخ إٔ ك٢ عٞسس ُؤخٕ ؿخءص ح٣٥ش )ٝحطزش ػ٠ِ ٓخ أطخري إ رُي ٖٓ ػضّ 

ٝٛ٘خ ٝسد  ٖٗٓٞس( عٞسس ُؤخٕ أٓخ ك٢ عٞسس حُشٞسٟ )ُٖٝٔ طزش ٝؿلش إ رُي ُٖٔ ػضّ ح٧ٓٞس( آ٣ش ح٧

رًش أٓش٣ٖ حُظزش ٝحُـلشحٕ ٝٛٔخ أشّذ ٖٓ حُظزش ٝكذٙ حُظ٢ ٝسدص ك٢ عٞسس ُؤخٕ كٌخٗض حُلخؿش ُظ٤ًٞذ 

زش هذ ٣وذس ػ٤ِٚ ًؼ٤ش ٖٓ حُ٘خط ح٧ٓش رخعظخذحّ ٫ّ حُظ٤ًٞذ ٝحُوغْ ك٢ ًِٔش )ُٖٔ( ٧ٗٚ أشّن ػ٠ِ حُ٘لظ. كخُظ

ُٖٔ إٔ ٣ظزش ٣ٝـلش ٛزح رخُطزغ ٫ ٣وذس ػ٤ِٚ حٌُؼ٤شٕٝ ٣ٝلظخؽ ا٠ُ ٓشوش أًزش ُزح حهظؼ٠ ط٤ًٞذ ح٧ٓش رؤٗٚ 

 ٖٓ ػضّ ح٧ٓٞس ٓئًذح  رخ٬ف حُظزش ٝكذٙ حُز١ ٝسد ك٢ عٞسس ُؤخٕ.

 (:2ٗآ٣ش )

َّٕب  ِِّ خً  َّ ْٓ أََرْلَٕبُٖ َسْح ٌَئِ َٚ خً )ٓ٘)*ِب اٌفشق ث١ٓ ) َّ َّٕب َسْح ِِ  َْ َٔسب إَِّٔب إَِرا أََرْلَٕب اْْلِ َٚ ( اٌشٛسٜ( 4ٗ( فصٍذ( ٚ)

 ِٚب دالٌخ اسزؼّبي )ٌئٓ( ٚ)إرا(؟ )د.فبضً اٌسبِشائٝ(

َّ ػّٔٞ حُششؽ ٝهذ ٗؼشف حُلشم ر٤ٖ )ارح( ٝ)إ(.  ارح طغظؼَٔ ك٤ٔخ ٛٞ ًؼ٤ش ٝك٤ٔخ ٛٞ ٝحؿذ ٝ)إ( ُٔخ ٛٞ أه

ْْ  ذ ٣ٌٕٞ ه٤َِ،٣ٌٕٞ آًذ ٝهذ ٣ٌٕٞ ٓغظل٤َ ٝه ظُ ْٔ ُْ٘ٞح اَِرح هُ َٓ َٖ آ َخ حَُِّز٣ ٛزٙ حُوخػذس. حٌُؼ٤ش ٗغظؼَٔ ُٚ )ارح( )٣َخ أ٣َٜ 

ْْ ا٠َُِ حُْ  ٌُ أَْسُؿَِ َٝ  ْْ ٌُ َغُلْٞح رُِشُإِٝع ْٓ ح َٝ َشحكِِن  َٔ ُْ ْْ ا٠َُِ ح ٌُ أ٣َِْذ٣َ َٝ  ْْ ٌُ ُؿَٞٛ ُٝ ٬ِس كخْؿِغُِْٞح  ْْ ُؿُ٘ز خ ا٠َُِ حُظَّ ٘ظُ ًُ إِ  َٝ  ِٖ ْؼز٤َ ٌَ

َُّشْٝح )كَ  َٖ حُْ ٙخؽَّٜ ِٓ ْلَظَ٘خِص  ُٔ ُْ خ َػ٠َِ ح َٓ َّٖ ِْٗظُق  ِٜ َٖ رِلَخِكَشش  كََؼ٤َِْ ْٕ أَط٤َْ ِ َّٖ كَب ُ٘ذ أهَ، )كَبَِرح أُْكِظ ـُ َؼَزحِد ( حُٔخثذس( حُ

حْ  ُِٔوطٞع رٚ أٝ ًؼ٤ش حُٞهٞع( حُ٘غخء( ًَ حُز٘خص ٓلظ٘خص .)ارح( آخ ٕ٘) اَِرح ُك٤ِّْ٤ظُْ رِظَِل٤َّش  كََل٤ٞ  َٝ (  َٖ رِؤَْكَغ
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َْٜ٘خ ) اَِرح أََرْهَ٘خ حَُّ٘خَط 2ِٙٓ َٝ ( حُ٘غخء( )إ( طغظؼَٔ ُٔخ ٛٞ أهَ أُٝٔخ ٛٞ ٗخدس أٝ ُٔخ ٤ُظ ُٚ ٝؿٞد أط٬ . )

( ْْ ْظُٜ غَّ َٓ حء  ٖ رَْؼِذ َػشَّ ِّٓ ش   َٔ ( ٣ٞٗظ( ػّٔٞ حُ٘خط هذ طظزْٜ سكٔش. سكٔش هللا طؼخ٠ُ طظ٤ذ ػّٔٞ َٕٔسْك

َّ٘خ حُ٘خط، ٝارح ٓظ حُ٘خط حُؼش د ِٓ  َٕ َْٗغخ ْٖ أََرْهَ٘خ ح٩ِ َُجِ َٝ ػٞح سرْٜ، ارح أره٘خ حُ٘خط سكٔش كشكٞح رٜخ، ٛزح ًؼ٤ش. )

َّ٘خ ِٓ  َٕ َْٗغخ ْٖ أََرْهَ٘خ ح٩ِ َُجِ َٝ ُْ٘ٚ( ٛزٙ كخُش أهَ ٖٓ ح٠ُٝ٧، ٛزٙ كخُش طشر٤ش ) ِٓ َّْ ََٗضْػَ٘خَٛخ  ش ( ٛزح ٝحكذ، )ػُ َٔ ش   َسْك َٔ َسْك

ُْ٘ٚ( ٛزٙ ِٓ َّْ ََٗضْػَ٘خَٛخ  ٖ رَْؼِذ  ػُ ِٓ َّ٘خ  ِّٓ ش   َٔ ْٖ أََرْهَ٘خُٙ َسْك َُجِ َٝ كشد٣ش ٤ُٝظ كوؾ كشد٣ش ٝاٗٔخ ٣ز٣وٚ سكٔش ٣ٝ٘ضػٜخ ٓ٘ٚ. )

ْظُٚ ) غَّ َٓ حء  ُ َُلَِشٌف كَخُ َٓ٘ػشَّ ٤ِّجَخُص َػ٢ِّ٘ اَِّٗٚ َّٖ َرََٛذ حُغَّ ْظُٚ ٤ََُوَُُٞ غَّ َٓ حء  خء رَْؼَذ َػشَّ َٔ ْٖ أََرْهَ٘خُٙ َْٗؼ َُجِ َٝ ٌٞس ( كظِض( )

( ٛٞد( ٛزٙ كخُش كشد٣ش أٓخ طِي كلخ٫ص ػخٓش. ك٢ حُلخُش حُلشد٣ش ٣غظؼَٔ )إ( ٝك٢ حُلخُش حُٔطِوش ٓٔ)

ُ ٤ََُجُ  ُْ٘ٚ اَِّٗٚ ِٓ َّْ ََٗضْػَ٘خَٛخ  ش  ػُ َٔ َّ٘خ َسْك ِٓ  َٕ َْٗغخ ْٖ أََرْهَ٘خ ح٩ِ َُجِ َٝ لٌُٞس )٣غظؼَٔ )ارح(. كظ٠ ُٔخ ٣زًش حُظلخص هخٍ ) ًَ ( 9ٌٞط 

ره٘خ ح٩ٗغخٕ ٛزٙ أهَ. كخُلخ٫ص حُلشد٣ش حُو٤ِِش ٣غظؼَٔ ُٜخ )إ( ٝك٢ حُلخ٫ص حُؼخٓش ٛٞد( طظزْٜ ػخّ، ُٝجٖ أ

 ٣غظؼَٔ )ارح(.

 *ِب اٌفشق ث١ٓ ثّب لذِذ أ٠ذ٠ىُ ٚثّب وسجذ أ٠ذ٠ىُ ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

حُظوذ٣ْ إٔ طؼط٢ ٝطوذّ ٓٔخ ػ٘ذى أٓخ حٌُغذ كؤٕ طـٔغ ٝطؤخز ر٘لغي. ٗ٘ظش ٤ًق ٣غظؼَٔ حُوشإٓ هذٓض 

ُِٞح ََُؼَِّ ًٝ ِٔ َغزَْض أ٣َِْذ١ حَُّ٘خِط ٤ُُِِز٣وَُْٜ رَْؼَغ حَُِّز١ َػ ًَ خ  َٔ ُْزَْلِش رِ ح َٝ ُْزَشِّ  ُْلََغخُد ك٢ِ ح َٕ )غزض: )ظَََٜش ح ْْ ٣َْشِؿُؼٞ ُٜٗٔ )

ٍِ حَُّ٘خِط ك٬ََ ٣َْشرُٞ ح َٞ ْٓ َٞ ك٢ِ أَ ر خ ٤َُِّْشرُ ٖ سِّ ِّٓ خ آط٤َْظُْ  َٓ َٝ ِّٖٓ  حُشّٝ( هزِٜخ رًش ًغزخ  ؿ٤ش ٓششٝع ) خ آط٤َْظُْ  َٓ َٝ  ِ ِػَ٘ذ هللاَّ

( َٕ ْؼِؼلُٞ ُٔ ُْ ُْ ح َُجَِي ُٛ ْٝ ُ ِ كَؤ ْؿَٚ هللاَّ َٝ  َٕ خس  طُِش٣ُذٝ ًَ ( حُشّٝ( ٛزح ًغذ كوخٍ رٔخ ًغزض أ٣ذ٣ٌْ ًغذ ٤ُٝظ طوذ٣ْ. 9َٖص

ؼ٤ِش  ) ًَ ٣َْؼلُٞ َػٖ  َٝ  ْْ ٌُ َغزَْض أ٣َِْذ٣ ًَ خ  َٔ ِظ٤زَش  كَزِ  ٓ  ٖ ِّٓ  ٌُْ خ أََطخرَ َٓ َٝ (( هزِٜخ رًش ًغذ ٝعٞء ٖٓآ٣ش حُشٞسٟ )

ُ رِؼِ  َّٚ خ ٣ََشخء اِٗ َّٓ ٍُ رِوََذس   ٌِٖ ٣َُ٘ضِّ َُ َٝ ح ك٢ِ ح٧َْْسِع  ْٞ ـَ ِٙ َُزَ ْصَم ُِِؼزَخِد ُ حُشِّ ْٞ رََغؾَ هللاَّ َُ َٝ ِٙ َخز٤ٌِش رَِظ٤ٌش )طظشف ) (( 3ٕزَخِد

اَِرح أََرْهَ٘خ حُ َٝ إِ ٛزح ًغذ كوخٍ ًغزض. آ٣خص حُظوذ٣ْ ٤ُغض ك٢ ع٤خم حٌُغذ ٓؼخٍ ) َٝ ش  كَِشُكٞح رَِٜخ  َٔ َّ٘خَط َسْك

( َٕ ْْ ٣َْوَ٘طُٞ ْْ اَِرح ُٛ ِٜ ْض أ٣َِْذ٣ َٓ خ هَذَّ َٔ ْْ َع٤ِّجَشٌ رِ َٖ ٖٙطُِظْزُٜ ٤ِ٘ز٤ِ  ٓ  ُْ ح َسرَّٜ ْٞ َٓظَّ حَُّ٘خَط ُػشٌّ َدَػ اَِرح  َٝ ( حُشّٝ( هزِٜخ هخٍ )

 ِّٓ ش  اَِرح كَِش٣ٌن  َٔ ُْ٘ٚ َسْك ِّٓ َّْ اَِرح أََرحهَُْٜ  ِٚ ػُ َٕ )ا٤َُِْ ًُٞ ْْ ٣ُْشِش ِٜ َِ إَٔ ُْْٖٖٜ٘ رَِشرِّ ٖ هَْز ِّٓ  ٌُْ ٤زُٞح َُِشرِّ ـِ (( ٤ُظ ك٤ٜخ ًغذ. )حْعظَ

٤ٌِش  ) َّٗ ٖ ِّٓ  ْ ٌُ خ َُ َٓ َٝ جِز   َٓ ْٞ ؤ  ٣َ ـَ ِْ َّٓ  ٖ ِّٓ  ْ ٌُ خ َُ َٓ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ َشدَّ َُُٚ  َٓ  َّ٫ ٌّ ْٞ ْْ ٣ٗ3َؤْط٢َِ ٣َ ِٜ َِْ٘خَى َػ٤َِْ خ أَْسَع َٔ ْٕ أَْػَشُػٞح كَ ِ ( كَب

ْْ َع٤ِّ كَ  إِ طُِظْزُٜ َٝ ش  كَِشَف رَِٜخ  َٔ َّ٘خ َسْك ِٓ  َٕ َٗغخ اَِّٗخ اَِرح أََرْهَ٘خ ح٩ِْ َٝ ُْز٬ََُؽ  ْٕ َػ٤ََِْي ا٫َِّ ح َّٕ ل٤ِظ خ اِ ِ ْْ كَب ِٜ ْض أ٣َِْذ٣ َٓ خ هَذَّ َٔ جَشٌ رِ

لٌُٞس ) ًَ  َٕ َٗغخ َٖ هَ 2ٗح٩ِْ ٍَ حَُِّز٣ ْٞ ُ هَ َغ هللاَّ ِٔ ظُُذ ( حُشٞسٟ( ٤ُظ ك٤ٜخ ًغذ، )َُوَْذ َع ٌْ ُٖ أَْؿ٤َِ٘خُء َعَ٘ َْٗل َٝ َ كَو٤ٌِش  َّٕ هللاَّ خُُٞح اِ

َُْلِش٣ِن ) ٍُ ُرٝهُٞح َػَزحَد ح َٗوُٞ َٝ ٤ِْش َكن   ـَ ْٗز٤َِخَء رِ ُْ ح٧َْ هَْظَُِٜ َٝ خ هَخُُٞح  َٓٔ2ٔ  ّ َ ٤ََُْظ رِظ٬ََّ َّٕ هللاَّ أَ َٝ  ْْ ٌُ ْض أ٣َِْذ٣ َٓ خ هَذَّ َٔ ( َرَُِي رِ

َِْؼز٤ِِذ ) َٕ ( آٍ ػٔشحٕ( 2ُِٕٔ شُ ٣َْؼِشرُٞ ٌَ ٬َثِ َٔ ُْ لَُشٝح ح ًَ  َٖ ك٠َّ حَُِّز٣ َٞ ْٞ طََشٟ اِْر ٣َظَ َُ َٝ ًؤٕ ٛزح ح٬ٌُّ ٓوذّ ٖٓ هِزَِْٜ، )

َُْلِش٣ِن ) ُرٝهُٞح َػَزحَد ح َٝ  ْْ أَْدرَخَسُٛ َٝ  ْْ ُؿَُٜٞٛ َِْؼز٤ِِذ )ُٓ٘ٝ ُِ  ّ َ ٤ََُْظ رِظ٬ََّ َّٕ هللاَّ أَ َٝ  ْْ ٌُ ْض أ٣َِْذ٣ َٓ خ هَذَّ َٔ ح٧ٗلخٍ( ( ٔ٘( َرَُِي رِ

 حُظوذ٣ْ ُٔخ كؼِظْ ٝهذٓظْ ٥خشحًْ ٌُٖ حٌُغذ ٣ٌٕٞ ك٢ ٗطخم حٌُغذ ٝح٫عظلٞحر.

 *ِب اٌفشق ث١ٓ اٌشأفخ ٚاٌشحّخ ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

خ  َٓ َٝ حُشأكش أخّض ٖٓ حُشكٔش ٝحُشكٔش ػخٓش. حُشأكش ٓخظٞطش رذكغ حٌُٔشٝٙ ٝاصحُش حُؼشس ٝحُشكٔش ػخٓش )

ش   َٔ َِْ٘خَى ا٫َِّ َسْك َٖ ) أَْسَع ٤ ِٔ َِْؼخَُ ْٖ ِػِ٘ذَٗخ )3ُِّٓٔ ِٓ ش   َٔ ْٖ ِػزَخِدَٗخ آط٤ََْ٘خُٙ َسْك ِّٓ ح  َؿَذح َػْزذ  َٞ ( حٌُٜق( ٘ٙ( ح٧ٗز٤خء(، )كَ

اَِّٗخ  َٝ ٤ُغض ٓخظٞطش رذكغ ٌٓشٝٙ. طوٍٞ أٗخ أسأف رٚ ػ٘ذٓخ ٣ٌٕٞ ٓظٞهؼخ  إٔ ٣وغ ػ٤ِٚ ش٢ء. حُشكٔش ػخٓش )
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 سورة الـــشـــورى

 َٔ َّ٘خ َسْك ِٓ  َٕ َٗغخ ّْ ٖٓ حُشأكش. ػ٘ذٓخ ٗوٍٞ ك٢ حُذػخء ٣خ سكٖٔ 2ٗش  كَِشَف رَِٜخ )اَِرح أََرْهَ٘خ ح٩ِْ ( حُشٞسٟ( كخُشكٔش أػ

 حسكٔ٘خ ٛزٙ ػخٓش أ١ ٣٘ضٍ ػ٤ِ٘خ ٖٓ حُخ٤ش ٓخ ٣شخء ٣ٝشكغ ػ٘خ ٖٓ حُؼش ٓخ ٣شخء ٤٣ٝغش ُ٘خ عزَ حُخ٤ش ػخٓش.

 *ِب اٌفشق ث١ٓ اٌّّس ٚاْلرالخ فٟ اٌمشآْ؟)د.فبضً اٌسبِشائٝ(

خ حُزٝم ٛٞ ادسحى ح غَُّٚ حُشَّش  َؿُضٝػ  َٓ ُطؼْ ٝحُّٔظ ٛٞ أ١ اطظخٍ ٝ ٣ؤط٢ ٓغ حُشش ٝ ٣ؤط٢ ٓغ حُشكٔش أ٣ؼخ  )اَِرح 

خ )ٕٓ) ُ٘ٞػ  َٓ َُْخ٤ُْش  غَُّٚ ح َٓ اَِرح  َٝ  )ٕٔ( ْْ ْْ َكَغَ٘شٌ طَُغْئُٛ ٌُ َغْغ ْٔ َغْغَي ٕٓٔ( حُٔؼخسؽ( )إِ طَ ْٔ إِ ٣َ َٝ ( آٍ ػٔشحٕ( )

خِشَق َُُٚ اِ  ًَ َِّ َش٢ْء  هَُذ٣ٌش )هللّاُ رُِؼش  ك٬ََ  ًُ َٞ َػ٠َِ  َغْغَي رَِخ٤ْش  كَُٜ ْٔ إِ ٣َ َٝ  َٞ ( ح٧ٗؼخّ( ًٝزُي ح٩رحهش طؤط٢ ٫ٔ3َّ ُٛ

( َٕ ْْ ٣َْشِؿُؼٞ ُ زَِش ََُؼَِّٜ ًْ َُْؼَزحِد ح٧َْ َٕ ح َُْؼَزحِد ح٧َْْد٠َٗ ُدٝ َٖ ح ِٓ  ْْ ُ َّٜ َُُِ٘ز٣وَ٘ َٝ اَِّٗخ ٕٔٓغ حُؼزحد ٝٓغ حُشكٔش ) َٝ ( حُغـذس( )

ش  كَِشَف رَِٜخ )اَِرح أَ  َٔ َّ٘خ َسْك ِٓ  َٕ َٗغخ ح )2َٗرْهَ٘خ ح٩ِْ ز٤ِش  ًَ ْْ ُِٗزْهُٚ َػَزحر خ  ٌُ ٘ ِّٓ ٖ ٣َْظِِْ  َٓ َٝ ( حُلشهخٕ( ٤ُظ 9ٔ( حُشٞسٟ( )

 ٛ٘خُي طو٤٤ذ ك٢ ح٫عظؼٔخٍ.

 (:ٓ٘-9ٗآ٣ش )

ُوَٛس ) ٓ ٠ََشبء اٌزُّ َّ َُٙت ٌِ َ٠ َٚ ْٓ ٠ََشبء إَِٔبصًب  َّ َُٙت ٌِ ْٚ 2ٗ*لبي رؼبٌٝ )٠َ ٓ ٠ََشبء ( أَ َِ  ًُ ٠َْجَؼ َٚ إَِٔبصًب  َٚ ُْ ُرْوَشأًب  ُٙ ُج ِّٚ ٠َُز

ٌُ لَِذ٠ٌش ) ُ َػ١ٍِ ب إَِّٔٗ ًّ ( اٌشٛسٜ( ٌّبرا إٔبصبً ٔىشح ٚاٌزوٛس ِؼشفخ ٌّٚبرا اسزؼّبي روشأبً ١ٌٚس روٛساً؟ َٓ٘ػم١ِ

 )د.فبضً اٌسبِشائٝ(

٣غظؼَٔ حُؼ٤ٔخٕ أهَ ٖٓ ك٤غ حُؼذد ٖٓ ك٤غ حُؼذد ًٔخ  ًِٔش ُرًشحٕ ك٤ٔخ ٛٞ أهَ ٖٓ حُزًٞسحُوشإٓ ٣غظؼَٔ 

( َٕ ْْ ٫َ ٣َْشِؿُؼٞ ٢ٌ كَُٜ ْٔ ٌْ ُػ ٌْ ٌّْ رُ ( حُزوشس( ٛزح ػّٔٞ حٌُخكش٣ٖ ر٤٘ٔخ حُؼ٤ٔخٕ ٛٞ هخُٜخ ك٢ ٝطق 2ٖٔٓ حُُؼ٢ٔ )ُط

٤َخٗ خ ) ْٔ ُػ َٝ خ   ّٔ ٝح َػ٤ََِْٜخ ُط ْْ ٣َِخش  َُ ْْ ِٜ ُشٝح رِآ٣َخِص َسرِّ ًِّ َٖ اَِرح ُر حَُِّز٣ َٝ لشهخٕ( ٧ٕ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ْٛ أهَ ٖٓ ( ح3ُٖحُٔئ٤ٖ٘ٓ )

( َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ْٞ َكَشْطَض رِ َُ َٝ ؼَُش حَُّ٘خِط  ًْ خ أَ َٓ َٝ ( ٣ٞعق( كِٔخ رًش حُٔئ٤ٖ٘ٓ هخٍ ػ٤ٔخٗخ  ُٝٔخ ٣زًش ٖٓٔحٌُخكش٣ٖ )

 ْٝ حٌُخكش٣ٖ ٣وٍٞ ػ٢ٔ. ٛ٘خ هخٍ ٣ٜذ ُٖٔ ٣شخء اٗخػخ  ٝكذْٛ أٝ ٣ٜذ ُٖٔ ٣شخء حُزًٞس ٝكذْٛ أٝ ٣خِطْٜ )أَ

 ْْ ُؿُٜ ِّٝ اَِٗخػ خ ٣َُض َٝ َشحٗ خ  ًْ (. أ٣ٜخ ح٧ًؼش إٔ طِذ حُٔشأس رًٞسح  ٝكذْٛ أٝ رًٞسح  ٝكذْٛ ٖٓ ك٤غ ػذد حُزًٞس؟ إٔ طِذ ُر

َٞس( ُٝٔخ ٣خِطْٜ ٣ظزق  رًٞسح  كوؾ أٝ رًٞس ٝاٗخع؟ ًُ ٖ ٣ََشخء حُز  َٔ ٣ََُٜذ ُِ َٝ رًٞس كوؾ كِٔخ أكشدْٛ هخٍ رًٞس )

 ْْ ُؿُٜ ِّٝ ْٝ ٣َُض اَِٗخػ خ( ٣خِطْٜ ر٤ٖ٘ ٝر٘خص ك٤ٌٕٞ حُز٤ٖ٘ أهَ. ٣زو٠ حُظ٤ٌ٘ش ٝحُظؼش٣ق  حُؼذد أهَ كوخٍ رًشحٗخ  )أَ َٝ َشحٗ خ  ًْ ُر

حُؼشد طلخٍٝ إٔ طغظش كظ٠ أػ٬ّ ح٩ٗخع ٫ طزًشٛخ ر٤٘ٔخ طزًش حُزًٞس. كظ٠ ػ٘ذٓخ طغؤٍ أكذْٛ طوٍٞ ُٚ ٤ًق 

غؤُٚ ػٖ حعْ أٓٚ ٣ـؼذ. ارٕ أكٔذ؟ ٤ًق ك٬ٕ؟ ٌُٖ ُٔخ طغؤُٚ ٤ًق ٠ِ٤ُ؟ ٫ ٣وزِٜخ، طغؤُٚ ػٖ أر٤ٚ ٌُٖ ُٔخ ط

حُؼشد طزًش حُزًٞس ٫ٝ طٌخد طزًش ح٩ٗخع ُزُي ػّشف حُزًٞس ُْٝ ٣ؼشف ح٩ٗخع كظ٠ حُٔشأس ك٢ حُـشد طُ٘غذ 

 ُضٝؿٜخ ٫ٝ طُ٘غذ ٧ٜٓخ. 

*ِب اٌٍّسخ اٌج١ب١ٔخ فٟ اسزخذاَ وٍّخ )إٔبصبً( ِّٕىشح ِٚمذِخ ػٍٝ وٍّخ )اٌزوٛس( فٟ سٛسح 

 ئٝ(اٌشٛسٜ؟)د.فبضً اٌسبِشا

 ََٜ٣ َٝ ْٖ ٣ََشخُء اَِٗخػخ   َٔ خ ٣ََشخُء ٣ََُٜذ ُِ َٓ ح٧َْْسِع ٣َْخُُِن  َٝ حِص  َٝ خ َٔ ُِْي حُغَّ ُٓ  ِ ٖ ٣ََشخُء هخٍ طؼخ٠ُ ك٢ عٞسس حُشٞسٟ )هلِلَّ َٔ ُذ ُِ

ًَُٞس } ٌْ هَِذ9٣ٗحُز  ُ َػ٤ِِ ٖ ٣ََشخُء َػو٤ِٔخ  اَِّٗٚ َٓ  َُ َؼ ـْ َ٣ َٝ اَِٗخػخ   َٝ َشحٗخ   ًْ ْْ ُر ُؿُٜ ِّٝ ْٝ ٣َُض {(. عٞسس حُشٞسٟ ػٔٞٓخ  ٌٓ٘ش }{ أَ

َغزَْض  ًَ خ  َٔ ِظ٤زَش  كَزِ  ٓ  ٖ ِّٓ  ٌُْ خ أََطخرَ َٓ َٝ ٢ٛ ك٢ ٓغظٌشٛخص ح٧ٓٞس أ١ ك٤ٔخ ٣شخإٙ هللا طؼخ٠ُ ٫ ٓخ ٣شخإٙ ح٩ٗغخٕ )

ؼ٤ِش  } ًَ ٣َْؼلُٞ َػٖ  َٝ  ْْ ٌُ ِّ ح٧ُْ ٖٓأ٣َِْذ٣ ْٖ َػْض ِٔ َّٕ َرَُِي َُ َؿلََش اِ َٝ ٖ َطزََش  َٔ َُ َٝ ِٞس }{( ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ: ) {( ًٝزُي ُٖٗٓ
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اَِّٗخ اَِرح أََرْهَ٘  َٝ ُْز٬ََُؽ  ْٕ َػ٤ََِْي ا٫َِّ ح ْْ َكل٤ِظخ  اِ ِٜ َِْ٘خَى َػ٤َِْ خ أَْسَع َٔ ْٕ أَْػَشُػٞح كَ ِ ش  كَِشَف هُٞٚ طؼخ٠ُ: )كَب َٔ َّ٘خ َسْك ِٓ  َٕ َٗغخ خ ح٩ِْ

َّٕ ح٩ِْ  ِ ْْ كَب ِٜ ْض أ٣َِْذ٣ َٓ خ هَذَّ َٔ ْْ َع٤ِّجَشٌ رِ إِ طُِظْزُٜ َٝ لٌُٞس }رَِٜخ  ًَ  َٕ خ 2َٗٗغخ َٓ َٝ ٤َْٗخ  َُْل٤َخِس حُذ  ظَخُع ح َٔ ٖ َش٢ْء  كَ ِّٓ خ أُٝط٤ِظُْ  َٔ {( )كَ

{ َٕ ًَُِّٞ َٞ ْْ ٣َظَ ِٜ َػ٠َِ َسرِّ َٝ ُ٘ٞح  َٓ َٖ آ أَْرو٠َ َُِِِّز٣ َٝ ِ َخ٤ٌْش  {(. ٝػ٘ذ حُؼشد ح٩ٗخع ٓٔخ ٣ُغظٌشٙ ٖٓ ح٧ٓٞس ًٔخ ِٖٙػَ٘ذ هللاَّ

ْ ٓخ ٣شظٜٕٞ(. ارٕ ط٤ٌ٘ش ٧ٗؼ٠ ( ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ )٣ٝـؼِٕٞ هلل حُز٘خص ُٜٝك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ )ٝارح رُّشش أكذْٛ رخ

 طوذ٣ْٜٔ ػ٠ِ حُزًٞس ؿخء ٨ُعزخد حُظخ٤ُش:ٝح٩ٗخع 

 هللا عزلخٗٚ ٣ٜذ ٓخ ٣شخء ٛٞ ٫ ٓخ ٣شخء حُ٘خط.      .ٔ

 حُظوذ٣ْ ك٤ٚ أٓش آخش ٝٛٞ إٔ ح٩كغخٕ ا٤ُٜٖ عظش ٖٓ حُ٘خس.      .ٕ

أخشٟ ٢ٛٝ إٔ ح٩ٗخع أُظن رخ٧ّد ٖٓ حُزًٞس، كخُزًش ط٘ظ٢ٜ سػخ٣ظٚ ػ٘ذ حُزِٞؽ حُظوذ٣ْ ُٚ د٫ُش       .ٖ

اٗٔخ حُز٘ض ك٬ رذ ٖٓ ٝؿٞد ه٤ّْ ػ٤ِٜخ ٖٓ حُزًٞس )أرٞٛخ أٝ أخٞٛخ ٢ٛ ك٢ ر٤ض أِٜٛخ ػْ صٝؿٜخ رؼذ إٔ 

 طظضٝؽ(.

ِٜخ أَٛ حُِـش ٓل      .ٗ ـّ خدٛخ إٔ حُؼشد ٫ طؼش٣ق حُزًٞس ط٤ٌ٘ش ح٩ٗخع: ٛ٘خى هخػذس ػخٓش ػ٘ذ حُؼشد ع

ٌّشٜٝٗخ ػٖ حُظلذع ك٘غؤٍ )٤ًق ح٧َٛ؟ ٫ٝ ٗوٍٞ ٤ًق أخظي ك٬ٗش أٝ  ٣زًشٕٝ أعٔخء ح٩ٗخع ٣ٝ٘

حر٘ظي ك٬ٗش( أ١ ٫ ٣ُظّشف رخعْ ح٩ٗخع. ٧ٕ حُؼشد ٣ظٕٞٗٞ ر٘خطْٜ ٝاٗخػْٜ ػٖ حُزًش رخ٬ف حُزًٞس 

 كظ٠ ك٢ حُـشد ٣٘غزٕٞ حُٔشأس ا٠ُ صٝؿٜخ.

ٝحُزًٞس ٖٓ حُٔؼخسف ٝاٗخع ٖٓ حُظ٤ٌ٘ش )ؿخس١ رلغذ ؽز٤ؼش حُؼشد طٞٗخ  ُ٪ٗخع( ٤ُٝظ ٖٓ       .٘

 رخد حُلظٞس أٝ طلؼ٤َ حُزًٞس ػ٠ِ ح٩ٗغخٕ ًٔخ ٣لٜٜٔخ حُزؼغ. 

 

 

 اٌٛصب٠ب اٌؼ١ٍّخ:

  أعظم بشارة ألهل اإلٌمان والعمل الصالح قوله تعالى ) ذلك الذي ٌبشر عباده الذٌن آمنوا وعملوا

 الصالحات .

 فرض على كل مسلم . حبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم على جمٌع المحاب بعد محبة هللاتقدٌم م 

  حبها التقرب إلى هللا والتوسل بطاعته الدالة على صحتها اهلل الصادقة هً التً ٌصالعبد مودة

 وصدقها .

 .الحسنات سبب زٌادة اإلٌمان الوضوء فالصالة فقراءة القرآن 

 قول أختً أختً فأكثري من الحسنات .الحسنة ت 

 . هللا ٌشكر على العمل القلٌل باألجر الكثٌر 

 . أحذري السٌئات فجزاء سٌئة عمل سٌئة بعدها 

 . من سنة هللا أن ٌمحو الباطل وإن كان له صولة وجولة وٌحق الحق بكلماته 

 . هللا ٌوفق العبد للتوبة فٌتوب وٌقبل توبته وهذا من رحمته 

 لذنب كرٌم عند هللا .التائب من ا 

  التوبة عمل عظٌم إذا كانت كاملة اإلخالص وصادقة فٌها فاسألً هللا العفو من الذنوب 

 . إذا كان العمل صالح وخالص فتح هللا لك الخٌر وزاد البركة 
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 سورة الـــشـــورى

 . أعظم الذنوب الكذب واالفتراء على هللا 

  أن المطر سٌنزل .أحسنً الظن باهلل فكان السلف ٌغطون زرعهم من حسن ظنهم باهلل 

 . احمدي هللا على ما ٌقدر لك 

 . ما أصاب مصٌبة فً المال والولد والبدن وغٌرها إال بما كسبت األٌدي 

 . ال تفرحً بما عندك مال , حسب , نسب فهو زائل 

  , تذكري أي لذة فً الدنٌا تنسٌنها : سٌاحة , نزهة , اجتماع ,فأما لذة الطاعة فال تنسى حج , عمرة

 . صلة رحم

 . كل عمل ال ٌصحبه توكل فهو ناقص 

 . بالتوكل على هللا ٌعٌنك على الطاعة والطاعة وٌجلب لك المنفعة 

 . جاهدي نفسك على العفو إذا كظمت غٌظك وحلمت سهل علٌك العفو .ما زاد هللا عبدا عفوا إال عزا 

 . استجٌبً هلل بإقامة الصالة واإلكثار من النفقات الواجبة والمستحبة 

  تكونً مستبدة فً رأٌك اجتمعوا وتشاوروا .ال 

 . اتقوا الظلم فإنه ظلمات ٌوم القٌامة 

 . كل من آلم الناس فله جزاء من جنس العمل عذاب ألٌم 

  الصفح عن الخلق  والصبر على أذاهم ال ٌوفق لها إال ذو الهمم وذوا األلباب والبصائر فإن ترك

لى النفس فإذا ذاق العبد حالوته ووجد آثاره تلقى االنتصار للنفس بالقول والفعل من أشق شًء ع

 بصدر رحب .

  . ال ٌنفع الظالم تحسره ٌوم القٌامة 

 الجمعة . مثل : تردٌد اآلذان , دعاء ٌوم ٌتحسر المؤمن ٌوم القٌامة على فوات بعض العبادات 

 . ال ٌنفع اإلنسان ٌوم القٌامة إال إخالصه 

 لصالح قبل االنشغال أو المرض أو الكبر أو الموت بادري باغتنام أوقات الفراغ بالعمل ا. 

 . ذم األمل والتسوٌف فهو الذي ٌفوت الطاعة 

 . كونً منتزهه للفرص من صدقة نصٌحة , ركعة , آٌة 

  . بلغً الدعوة استجابوا أم أعرضوا فاهلل ٌحصٌها وأجرك علٌه 

  ٌعجزه شًء .إذا لم ترزقٌن بأوالد فاهلل علٌم ٌعلم ما ٌناسبك فادعً هللا فال 

 . ال ٌقذف هللا القرآن إال فً قلوب عباده المؤمنٌن وخاصة خلقه 

 . الدٌن هو الصراط الذي ٌوصلك لدار جنته 

 . حملة القرآن هم أهل هللا وخاصته 

 . التقدٌم لنفسك نعمة أعطاك هللا إٌاها 

 . الكسب هو الذي تجمعٌنه فاحرصً على جمع ما ٌرضً هللا 
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 :ِغ خٛار١ّٙب  اٌشٛسٜسٛسح  رٕبست فٛارح 

ُْ ٕ( ػغن )ٔهخٍ ك٢ رذح٣ش عٞسس حُشٞسٟ )كْ )    ٤ٌِ َُْل َُْؼِض٣ُض ح ُ ح ْٖ هَْزَِِي هللاَّ ِٓ  َٖ ا٠َُِ حَُِّز٣ َٝ َزَُِي ٣ُِٞك٢ ا٤ََُِْي  ًَ  )

(ٖ( ُْ َُْؼِظ٤ َُْؼ٢ِِ  ح َٞ ح ُٛ َٝ خ ك٢ِ ح٧َْْسِع  َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ خ ك٢ِ حُغَّ َٓ َٕ ُِزَ ٗ( َُُٚ  خ ًَ خ  َٓ َٝ َشش  (( ٛزٙ رذح٣ظٜخ، ٝهخٍ ك٠ آخشٛخ )

خ ٣ََشخُء اَِّٗ  َٓ  ِٚ ََ َسُع٫ٞ  ك٤َُِٞك٢َ رِبِْرِٗ ْٝ ٣ُْشِع خد  أَ ـَ َسحِء ِك َٝ  ْٖ ِٓ  ْٝ ْك٤ خ أَ َٝ ُ ا٫َِّ  ُٚ هللاَّ َٔ ِِّ ٌَ ُ٣ ْٕ ٌْ )أَ ٤ٌِ (( ػْ ٣وٍٞ ُٔ٘ٚ َػ٢ٌِِّ َك

 َٝ ٌِظَخُد  ُْ خ ح َٓ َْ٘ض طَْذِس١  ًُ خ  َٓ ِشَٗخ  ْٓ ْٖ أَ ِٓ خ  َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي ُسٝك  ْٝ َزَُِي أَ ًَ َٝ ْٖ ََٗشخُء ) َٓ  ِٚ ِْٜذ١ رِ ح َٗ َِْ٘خُٙ ُٗٞس  ْٖ َؿَؼ ٌِ َُ َٝ  ُٕ خ َٔ ٣ ٫َ ح٩ِْ

(  ْ ْغظَو٤ِ ُٓ ِْٜذ١ ا٠َُِ ِطَشحؽ   اََِّٗي َُظَ َٝ ْٖ ِػزَخِدَٗخ  ِٕٓ٘ ْٖ ِٓ  َٖ ا٠َُِ حَُِّز٣ َٝ َزَُِي ٣ُِٞك٢ ا٤ََُِْي  ًَ ((. ٬ٗكع ك٢ حُزذح٣ش هخٍ )

( ُْ ٤ٌِ َُْل َُْؼِض٣ُض ح ُ ح ِشَٗخ( رذأص رخُٞك٢ ٝحٗظٜض رخُٞك٢. (( ٝكٖهَْزَِِي هللاَّ ْٓ ْٖ أَ ِٓ خ  َك٤َْ٘خ ا٤ََُِْي ُسٝك  ْٝ َزَُِي أَ ًَ َٝ ٢ حُٜ٘خ٣ش )

( ُْ ٤ٌِ َُْل َُْؼِض٣ُض ح ُ ح ْٖ هَْزَِِي هللاَّ ِٓ  َٖ ا٠َُِ حَُِّز٣ َٝ َزَُِي ٣ُِٞك٢ ا٤ََُِْي  ًَ خ ك٢ِ ح٧َْْسِع( ٝك٢ ٖ) َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ خ ك٢ِ حُغَّ َٓ  َُُٚ )

اََِّٗي َُ  َٝ ْ  )آخشٛخ ) ْغظَو٤ِ ُٓ ِْٜذ١ ا٠َُِ ِطَشحؽ   ِ ٕ٘ظَ خ ك٢ِ ح٧َْْسِع أ٫ََ ا٠َُِ هللاَّ َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ خ ك٢ِ حُغَّ َٓ ِ حَُِّز١ َُُٚ  ( ِطَشحِؽ هللاَّ

ُٞس ) ُٓ (( ك٢ ح٧ٍٝ هخٍ )ُٚ ٓخ ك٢ حُغٔٞحص ٝٓخ ك٢ ح٧سع( ٝك٢ آخشٛخ )حُز١ ُٚ ٓخ ك٢ ٖ٘طَِظ٤ُش ح٧ُْ

٣ش حُؼخ٤ٗش )ٝٛٞ حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ( ٝك٢ حُٜ٘خ٣ش )أ٫ ا٠ُ هللا طظ٤ش ح٧ٓٞس(، حُغٔٞحص ٝٓخ ك٢ ح٧سع(. خخطٔش ح٥

حُؼ٢ِ حُؼظ٤ْ ا٤ُٚ طظ٤ش ح٧ٓٞس، ارٕ ٓشطزطش ك٢ حُٞك٢ ُٝٚ ٓخ ك٢ حُغٔٞحص ٝٓخ ك٢ ح٧سع ٝك٢ طلخص هللا 

 عزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ. 

 

 

عٞسس حُشٞسٟ ٜٗخ٣ش  
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الــقــــرآنمـــدارســـة ســـور   

 انضخشف ســـــُسح

 

 ثٍه ٌذي انسُسح:

 .اُخبدع ٝثش٣وٜب اُضائَ اُذ٤ٗب ُٔزبع اُشائغ اُزٔض٤َ ٖٓ ك٤ٜب ُٔب ا٫عْ ثٜزا اُضخشف عٞسح ع٤ٔذ

 .أُضب٢ٗ ٖٓ اٌُش٣ٔخ اُغٞسح ٛزٙ: كنِٜب

 .٤ٌٓخ عٞسح

 ٝؽذٙ، ثبهلل ا٣٩ٔبٕ: )ا٣٩ٔبٕ ٝأفٍٞ ا٩ع٤ٓ٬خ اُؼو٤ذح أعظ ر٘بُٝذ كوذ ٤ٌٓخ عٞسح أٜٗب ثٔب: اُغٞسح ٓؾٞس

 (.ٝاُغضاء ٝثبُجؼش ٝثبُشعبُخ،

  

 :َخبتمخ مب قجهٍبانمىبسجخ ثٍه افتتبحٍخ انسُسح 

 عٞسح ٜٗب٣خ كل٢( اُؾٞسٟ) هجِٜب اُز٢ اُغٞسح ٝخبرٔخ اُضخشف عٞسح ٓطِغ ث٤ٖ ٝٝامؾخ ه٣ٞخ اُقِخ   

 ا٣٩ٔبٕ ٫ٝ اٌُزبة ٓب رذس١ ً٘ذ ٓب أٓشٗب ٖٓ سٝؽب   ا٤ُي أٝؽ٤٘ب ًٝزُي" اٌُش٣ْ اُوشإٓ ػٖ ؽذ٣ش اُؾٞسٟ

 اُضخشف عٞسح ٓطِغ ٝك٢" ٓغزو٤ْ فشاه ا٠ُ ُزٜذ١ ٝاٗي ػجبدٗب ٖٓ ٗؾبء ٖٓ ثٚ ٜٗذ١ ٗٞسا   عؼِ٘بٙ ٌُٖٝ

 اٌُزبة أّ ك٢ ٝاٗٚ*  رؼوِٕٞ ُؼٌِْ ػشث٤ب   هشءاٗب   عؼِ٘بٙ اٗب*  أُج٤ٖ ٝاٌُزبة*  ؽْ" أ٣نب   اُوشإٓ ػٖ ؽذ٣ش

 ".ؽ٤ٌْ ُؼ٢ِ ُذ٣٘ب

 

 انمىبسجخ ثٍه مضمُن انسُسح َمضمُن مب قجهٍب:

 اٌُش٣ْ اُوشإٓ ػٖ ؽذ٣ش ٝاُؾٞسٟ اُضخشف عٞسح ك٢. 

 اٌُبكش٣ٖ ٝٓق٤ش أُئ٤ٖ٘ٓ عضاء ػٖ ؽذ٣ش اُغٞسر٤ٖ ك٢. 

 ٝٝؽذا٤ٗزٚ رؼب٠ُ هللا هذسح د٫ئَ ػٖ ؽذ٣ش اُغٞسر٤ٖ ك٢. 
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 محبَس انسُسح:
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 (: 33( إنى اٌَخ )  1ألَل مه اٌَخ )انمقطع ا

 انتفسٍش انمُضُعً نهمقطع:

 اصجبد ػٖ ثبُؾذ٣ش اُغٞسح اكززؾذ. ثبُٔشع٤ِٖ أُغزٜضئ٤ٖ ٝػبهجخ اٌُش٣ْ، اُوشإٓ ٌٓبٗخ( 8 – ٔ) ا٣٥بد

 ُِ٘ج٢ ٝامؾخ ٓؼغضح ٤ٌُٕٞ ُغبٕ، ثؤكقؼ ا٢ٓ٧ اُ٘ج٢ّ  ػ٠ِ هللا أٗضُٚ اُز١ اُوشإٓ ٛزا ٝفذم اُٞؽ٢، ٓقذس

 .اُؼشث٢

 ٖٓٔ ثخجشٙ عٔؼٞا ػٖٔ زْٜعؤُ ُٝئٖ: اُزوذ٣ش ًبٕ ُٔب. هللا ثشثٞث٤خ أُؾش٤ًٖ اهشاس( ٗٔ – 9) ا٣٥بد

 ثٞهٞػْٜ ُغِْٜٜ ٓج٤٘ب   ا٬ٌُّ ٛزا ػ٤ِٚ ػطق خجشْٛ، ٖٓ عٔؼٞا ثٔب ٤ُؼزشكٖ ا٤ٌُِٜٖٔ ا٤ُٝ٧ٖ ٖٓ رًشٗبْٛ

 أًجش ٛٞ ػٔب أ٣نب   عؤُزْٜ ُٝئٖ: كوبٍ ُؾبُْٜ؛ أُ٘بك٢ اُؼغت ٖٓ ثٚ اػزشاكْٜ ك٢ ُٔب ُٚ، ٓئًذا   اُز٘بهل ك٢

 خِوٜٖ ٤ُوُٖٞ ٝا٧سك اُغٔبٝاد خِن ٖٓ: "ُْٜ كوِذ أٌُبٍ فلبد ٝع٤ٔغ اُوذسح ػ٠ِ ٝأدٍ رُي ٖٓ

 ".اُؼ٤ِْ اُؼض٣ض

 خبُن ثؤٕ أُؾش٤ًٖ اػزشاف رؼب٠ُ رًش ُٔب. ٝرقٞسْٛ ػجبدرْٜ ك٢ أُؾش٤ًٖ م٬ٍ( ٕ٘ – ٘ٔ) ا٣٥بد

 .هللا ؿ٤ش ػجبدح ك٢ ٝعِْٜٜ علْٜٜ ػ٠ِ ٣ذٍ ٓب ثؼذٙ رًش اُؼب٤ُٖٔ، سة ٛٞ ٝا٧سك اُغٔبٝاد

 رو٤ِذْٛ أُؾش٤ًٖ ػٖ اٌُش٣ْ اُوشإٓ ؽ٠ٌ ُٔب. سصهٚ ٝروغ٤ْ سعِٚ، اخز٤بس ك٢ هللا ؽٌٔخ( ٖ٘ – ٕٙ) ا٣٥بد

 ٖٓ ٝرجشأٙ ا٤ُٚ، ٣ٝ٘زغجٕٞ اُؼشة ثٚ ٣لزخش اُز١ اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ اثشا٤ْٛ اُؾ٘لبء آبّ ٛ٘ب رًش ٦ُثبء، ا٧ػ٠ٔ

 اُٜٟٞ ٝٓ٘طن اُغذ٣ذ اُؼوَ ٓ٘طن ٝث٤ٖ ٝاُن٬ٍ، اُٜذٟ ث٤ٖ ُِٔوبسٗخ ٝرُي ا٧ٝصبٕ، ػجبدح ٖٝٓ هٞٓٚ

 .ٝاُزو٤ِذ

 

 :انتمٍٍذ

ؾٔذهلل ٝاُق٬ح ٝاُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ اُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 اُِْٜ اسصه٘ب أػٔبٍ اُغشائش ٝاسصه٘ب اُؾغ٘بد اُغبس٣بد ..

اُطلُٞخ ؽز٠ رجِؾ ٝرقجؼ ٓغئُٞٚ ػٖ أعشح ار رظَ هج٤ؼزٜب ًٔب ٢ٛ ٫ هج٤ؼخ أُشأح ٓ٘ز أٍٝ ٗؾؤرٜب ك٢ ػٜذ 

رزـ٤ش ٫ٝ رزجذٍ ر٘ؼْ ثبُزشف ٝاُشكب٤ٛخ رـش٣ٜب اُؾ٤ِخ ٝاُض٣٘خ ٜٓٔب ثِـذ ٖٓ اُؼلخ ٜٝٓٔب ثِـذ ٖٓ اُزوٟٞ هلل 

ُقؼجخ ث٤٘ٔب رؾت اُض٣٘خ ٝاُؾ٤ِخ ٝاُزشف ٝاُز٘ؼ٤ْ ٧ٜٖٗ ُغٖ سعب٫ ،كبُشعبٍ أه٣ٞبء أؽذاء ٣وٕٞٓٞ ثبُٜٔبّ ا

أُشأح رِي اُوبسٝسح اُز٢ ارا ؽِٔذ ثٔب ٫ رط٤ن اٌٗغشد ،ًٔب أؽبس ُزُي سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

 )سكوب ثبُوٞاس٣ش(

 ٫ ؽي إٔ اُطج٤ؼخ اُخبفخ ُِٔشأح رز٬ءّ ٓغ ٝظ٤لزٜب اُز٢ خِوٜب هللا ُٜب.

 ٓجبؽش .كبُٔشأح ُٜب دٝس أعبع٢ ك٢ رؼ٤ٔش ٛزا إٌُٞ ٌُٖٝ ٛزا اُذٝس ؿ٤ش 

ٝأ٣نب ُٜب دٝس ك٢ ر٣ٌٖٞ أُغزٔغ ٝٓغئُٞخ ػٖ ث٤زٜب ُٜٝب ث٤٘زٜب ٝهج٤ؼزٜب ٝخِوزٜب ر٘بعت دٝسٛب ك٢ 

 أُغزٔغ.

 ك٢ٜ رخزِق ػٖ اُشعَ ك٢ هج٤ؼزٜب ،كٌَِ ٜٓ٘ٔب دٝسٙ أُ٘بعت ُٚ ك٢ أُغزٔغ.
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ٖ اُ٘غبء ٖٓ رزؼٔن ك٢ ٝثٔب إٔ أُشأح ٓغجُٞخ ػ٠ِ ؽت اُض٣٘خ ٌُٖ ٣٘جـ٢ ُٜب إٔ ٫ رٌٕٞ ؽـِٜب اُؾبؿَ ،كٔ

ػبُْ اُزغ٤َٔ ٝرؼشف اُذه٤ن ٖٓ أعشاسٙ ٝرن٤غ اُٞهذ اُط٣َٞ ك٢ ٛزا أُغبٍ ُٝٞ عئِذ ػٖ أٓٞس د٣ٜ٘ب ك٢ٜ 

 ٫ رلوٚ ؽ٤ئب ،ٓوقشح ك٢ أٓٞس د٣ٜ٘ب.

ثَ سثٔب رخٞك ك٢ أٓٞس ٓؾشٓخ ك٢ اُزغ٤َٔ كِززن هللا ٝرؾشؿ ػ٠ِ هبػخ سثٜب ،كٜزا ٤ُظ ٓؼ٘بٙ إٔ ٫ 

ٍ ٝرزٞعو ٝرغٔغ ث٤ٖ اُض٣٘خ اُظبٛش٣خ ٝاُجبه٤٘خ ،ٗذػٞٛب إٔ رٌٕٞ ع٤ِٔخ ثؤخ٬هٜب ،ع٤ِٔخ رزغَٔ ثَ رؼزذ

 ثؾغبثٜب ،ع٤ِٔخ ثطبػخ سثٜب.

 هبٍ رؼب٠ُ: )أٖٝٓ ٣٘ؾؤ ك٢ اُؾ٤ِخ ٝٛٞ ك٢ اُخقبّ ؿ٤ش ٓج٤ٖ(

 ع٘زذاسط ٛزٙ ا٣٥خ ا٤ُّٞ ثبرٕ هللا ك٢ رذاسع٘ب.

  

 

  

 ر٤ٜٔذ آخش:-

 

 ٝاُق٬ح ٝاُغ٬ّ ػ٠ِ ٗج٤٘ب ٓؾٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفؾجٚ أعٔؼ٤ٖ..ثغْ هللا ٝاُؾٔذ هلل 

 اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب ٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ٛذٟ ٝ رو٠ ٝػِٔب ..

 اُِْٜ اسصه٘ب أػٔبٍ اُغشائش ٝاسصه٘ب اُؾغ٘بد اُغبس٣بد ..

ُز٘ٞع ا٧دٝاس  هج٤ؼخ اُؾ٤بح اُجؾش٣خ هبئٔخ ػ٠ِ أعبط اُزلبٝد ك٢ ٓٞاٛت ا٧كشاد ،ٝٛزا اُزلبٝد مشٝس١

 أُطِٞثخ ُِخ٬كخ ك٢ ٛزٙ ا٧سك .

ُٝٞ ًبٕ ع٤ٔغ اُ٘بط ٗغخب ٌٓشسح ٓب أٌٖٓ إٔ روّٞ اُؾ٤بح ك٢ ٛزٙ ا٧سك ثٜزٙ اُقٞسح ،ُٝجو٤ذ أػٔبٍ ًض٤شح 

عذا ٫ رغذ ُٜب ٓوبثَ ٖٓ اٌُلب٣بد ،ٝاُز١ خِن اُؾ٤بح ٝأساد ُٜب اُجوبء ٝاُ٘ٔٞ خِن اٌُلب٣بد ٝا٫عزؼذاداد 

بٝد ا٧دٝاس أُطِٞثخ ،ٝػٖ ٛزا اُزلبٝد ك٢ ا٧دٝاس ٣زلبٝد اُشصم ،ٛ٘بى هج٤ت ٝٛ٘بى ٓزلبٝرخ رل

ٓٔشك،ٝٛ٘بى ٓؼِْ صب١ٞٗ،ٝٛ٘بى ٓؼِْ ٝأعزبر ك٢ اُغبٓؼخ، كبُذ٤ٗب ٓشارت هبٍ رؼب٠ُ: )أْٛ ٣وغٕٔٞ سؽٔخ 

 سثي ٗؾٖ هغٔ٘ب ث٤ْٜ٘ ٓؼ٤ؾزْٜ ك٢ اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ٝسكؼ٘ب ثؼنْٜ كٞم ثؼل عخش٣ب(

 اُذ٤ٗب ثٔو٤بط اُجؾش ٢ٛ ثوغٔخ هللا ػض ٝعَ . كؾز٠ ٓشارت

اُُغخش٣خ ٖٓ اُُغخشح ،كٜ٘بى ٖٓ ُٚ ٝعبٓخ ٝٛ٘بى ٖٓ ُٚ رًبء ،ٝآخش ٖٓ ػ٘ذٙ راًشح ه٣ٞخ ٝاٗغبٕ ٜٓبسارٚ 

ؽش٤ًخ ٝآخش ٜٓبسارٚ ػو٤ِخ ،كٜ٘بى ر٘ٞع ٤ُٝظ ٓؼ٠٘ ٛزا إٔ ا٧هَ ٛٞ ا٧هَ ػ٘ذ هللا أثذا،هبٍ رؼب٠ُ: )٤ُزخز 

ب(٢ً ر٘زظْ اُؾ٤بح ،ُٞ إٔ اُ٘بط ع٤ٔؼب ك٢ ٓغزٟٞ ػو٢ِ ٝاؽذ ٓب خذّ أؽذ آخش كبُٔشأح ُٞ ثؼنْٜ ثؼنب عخش٣

 ًبٗذ ثؼوَ اُشعَ ُٔب سم٤ذ إٔ رٌٕٞ صٝعخ ُٚ ،ٌُٖ هج٤ؼزٜب ٝػو٤ِزٜب ٝٗلغ٤زٜب ٝث٤ئزٜب ٤ٜٓؤح ُزٌٕٞ صٝعخ .

 ٓضَ ػبَٓ اُ٘ظبكخ ........

 )ٝسؽٔخ سثي خ٤ش ٓٔب ٣غٔؼٕٞ(كٜزٙ ٓشارت اُذ٤ٗب ك٤ٌق ثٔشارت ا٥خشح ،هبٍ رؼب٠ُ: 

 ٜٓٔب عٔؼ٘ب ٖٓ ا٧ٓٞاٍ ع٘ٔٞد ٝٗزشًٜب ٝٗ٘وِت ا٠ُ هللا ػض ٝعَ فلش ا٤ُذ٣ٖ ا٫ ٖٓ ػَٔ فبُؾب .

ارا كبُذ٤ٗب ُٜب ٓشارت ٝا٥خشح ُٜب ٓشارت كٔشارت ا٥خشح ثؾغت هبػخ هللا ٝا٩خ٬ؿ ُٚ ٝاُزٞؽ٤ذ ٝاُؾت ُٚ 

. 

اُٞعبٓخ ٝاُزًبء ٝاُ٘غت ٝاُؾغت ٝاُؾٌَ ٝاُٜ٘ذاّ ٝاُج٤ذ ،ٝاُضٝعخ أٓب ٓشارت اُذ٤ٗب كوٞآٜب أُبٍ ٝاُوٞح ٝ

 ٓزبع اُؾ٤بح اُذ٤ٗب .

كبُو١ٞ ٣ٔٞد ٝاُنؼ٤ق ٣ٔٞد ٝاُٞع٤ْ ٣ٔٞد ٝاُز٤ْٓ ٣ٔٞد ٝأُش٣ل ٣ٔٞد ٝاُقؾ٤ؼ ٣ٔٞد ًِْٜ ا٠ُ 

 أُٞد ٫ٝ ٣جو٠ ا٫ رٝ اُغ٬ٍ ٝا٩ًشاّ .

ٝإٔ رٌٕٞ ك٢ ظَ هللا رؼب٠ُ ٝإٔ رٌٕٞ ك٢ سػب٣خ هللا ،ٝاُؼبهجخ  كبُذ٤ٗب صائِخ ٝاُؼجشح إٔ ٣ٌٕٞ ُي ػ٘ذ هللا ٓ٘ضُخ

 ُِٔزو٤ٖ .
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هبٍ رؼب٠ُ: )أْٛ ٣وغٕٔٞ سؽٔخ سثي ٗؾٖ هغٔ٘ب ث٤ْٜ٘ ٓؼ٤ؾزْٜ ك٢ اُؾ٤بح اُذ٤ٗب ٝسكؼ٘ب ثؼنْٜ كٞم ثؼل 

 دسعبد ٤ُزخز ثؼنْٜ ثؼنب عخش٣ب ٝسؽٔخ سثي خ٤ش ٓٔب ٣غٔؼٕٞ (

 ٘ب ا٤ُّٞ .ع٘زذاسط ثبرٕ هللا ٛزٙ ا٣٥خ ك٢ رذاسع
 
 

 

 :فُائذ َأسئهخ تذثشٌخ

ِْ    [٘  ـٔ ]  ِٖ  هللَاِ  ثِْغ َٔ ِْ  اَُشْؽ ٌِزَبةِ *  ؽْ } اَُشِؽ٤ ُْ ا َٝ  ِٖ ج٤ِ ُٔ ُْ َِْ٘بُٙ  اَِٗب*  ا ْْ  َػَشث٤ِّ ب هُْشآٗ ب َعَؼ ٌُ َٕ  ََُؼَِ اَُِٗٚ *  رَْؼوُِِٞ ّ   ك٢ِ َٝ  أُ

ٌِزَبةِ  ُْ ْ   ََُؼ٢ِِ   ََُذ٣َْ٘ب ا ٤ٌِ ُْ  أَكََْ٘نِشةُ *  َؽ ٌُ ْ٘ شَ  َػ ًْ ب اُز  ْٕ  َفْلؾ  ْْ  أَ ْ٘زُ ب ًُ  ٓ ْٞ َٖ  هَ ْغِشك٤ِ ُٓ }   

 ؟ اُوغْ  ٗٞع ٓب – ط   

 .اُوشإٓ ػ٠ِ ثبُوشإٓ هغْ ٛزا

 

 ؟ أُج٤ٖٝفق  اه٬م د٫ُخ ٓب – ط   

 اُذ٤ٗب أٓٞس ٖٓ اُؼجبد ا٤ُٚ ٣ؾزبط ٓب ٌَُ ٓج٤ٖ أٗٚ ػ٠ِ ٤ُذٍ أُزؼِن، ٣زًش ُْٝ، ٝأهِن أُج٤ٖ ثبٌُزبة كؤهغْ 

   . ٝا٥خشح ٝاُذ٣ٖ

 ؟ ػ٤ِٚ أُوغْ ٛٞ ٓب  

َِْ٘بُٙ  اَِٗب }     . ث٤بٗٚ ٖٓ ٝٛزا ٝأث٤ٜ٘ب، ٝأٝمؾٜب اُِـبد ثؤكقؼ عؼَ أٗٚ ػ٤ِٚ، أُوغْ ٛزا  { َػَشث٤ِّ ب هُْشآٗ ب َعَؼ

 ؟ ػشث٤ب اُوشإ عؼَ ٖٓ اُؾٌٔخ ٓب -ط   

ْْ  }   : كوبٍ رُي ك٢ اُؾٌٔخ ٝرًش ٌُ َٕ  ََُؼَِ    . ا٧رٛبٕ ٖٓ ٝهشثٜب ُز٤غشٛب ٝٓؼب٤ٗٚ أُلبظٚ  { رَْؼوُِِٞ

 ؟ ا٧ػ٠ِ ا٨ُٔ ك٢ اُوشإ ٓ٘ضُخ ٓب -ط  

اَُِٗٚ  }     ٝأكنِٜب اُشرت أػ٠ِ ك٢ ا٧ػ٠ِ ا٨ُٔ ك٢  { ََُذ٣َْ٘ب }  اٌُزبة ٛزا  : أ١  { َٝ

 ََُؼ٢ِِ   } د٫ُخ ٓب – ط   ْ ٤ٌِ  ؟  { َؽ

 ؽٌْ ك٤ٚ ك٤ِظ ٝا٧خجبس، ٝاُ٘ٞا٢ٛ ا٧ٝآش ٖٓ ػ٤ِٚ ٣ؾزَٔ ك٤ٔب ؽ٤ٌْ ٝٓؾِٚ، ٝؽشكٚ هذسٙ ك٢ ُؼ٢ِ  : أ١

   . ٝا٤ُٔضإ ٝاُؼذٍ ُِؾٌٔخ ٓخبُق

 

180



 

7 
 

 سورة الـــزخــــرف

 ؟ خِوٚ ك٢ ٝؽٌٔزٚ هللا ع٘خ ٓب – ط    

 ػ٤ِْٜ ٣٘ضٍ ٫ٝ سع٫ٞ، ا٤ُْٜ ٣شعَ ٫ ٬ٔٛ، ػجبدٙ ٣زشى ٫ إٔ ٣وزن٢ ٝكنِٚ ؽٌٔزٚ إٔ رؼب٠ُ أخجش صْ

   : كوبٍ ظب٤ُٖٔ ٓغشك٤ٖ ًبٗٞا ُٝٞ ًزبثب،

 ؟ اٌُزت ٗضاٍا ثذٕٝ أُؼشك رشى اُؾٌٔخ ٖٓ َٛ - ط 

ُْ  أَكََْ٘نِشةُ  }  ٌُ ْ٘ شَ  َػ ًْ ب اُز   ٧عَ فلؾب، ػٌْ٘ ٝٗنشة ا٤ٌُْ، اُزًش اٗضاٍ ٝٗزشى ػٌْ٘، أك٘ؼشك  : أ١  { َفْلؾ 

 كٜٞ ٝاٛزذ٣زْ، ثٚ آٓ٘زْ كبٕ ؽ٢ء، ًَ ك٤ٚ ٌُْ ٝٗٞمؼ اٌُزبة، ػ٤ٌِْ ٗ٘ضٍ ثَ  ؟ ُٚ اٗو٤بدًْ ٝػذّ اػشامٌْ،

   . أٓشًْ ٖٓ ث٤٘خ ػ٠ِ ًٝ٘زْ اُؾغخ، ػ٤ٌِْ هبٓذ ٝا٫ رٞك٤وٌْ، ٖٓ

ْْ  }   [ 8 ـٙ ]  ًَ َِْ٘ب َٝ ْٖ  أَْسَع َٖ  ك٢ِ َٗج٢ِ   ِٓ ٤ُِ َٝ ب*  ا٧َْ َٓ َٝ  ْْ ِٜ ْٖ  ٣َؤْر٤ِ بُٗٞا ا٫َِ  َٗج٢ِ   ِٓ ًَ  ِٚ َٕ  ثِ ِْٜضئُٞ َ٘ب*  ٣َْغزَ ٌْ َِْٛ َ ْْ  أََؽذَ  كَؤ ُْٜ٘ ِٓ 

ب ََٓن٠ ثَْطؾ  َٝ  َُ ضَ َٓ  َٖ ٤ُِ َٝ    { ا٧َْ

 ؟ اُخِن ك٢ هللا ع٘خ – ط  

َِْ٘ب }  كٌْ ٬ٔٛ، ٗزشًْٜ ٫ إٔ اُخِن، ك٢ ع٘ز٘ب ٛزٙ إ  : رؼب٠ُ ٣وٍٞ ْٖ  أَْسَع َٖ  ك٢ِ َٗج٢ِ   ِٓ ٤ُِ َٝ  ثؼجبدح ٣ؤٓشْٜٝٗ  { ا٧َْ

   . ا٧ْٓ ك٢ ٓٞعٞدا اُزٌز٣ت ٣ضٍ ُْٝ ُٚ، ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللّا 

 ؟  اُشعَ ٖٓ ا٧ٓخ ٓٞهق ٓب – ط  

ب }  َٓ َٝ  ْْ ِٜ ْٖ  ٣َؤْر٤ِ بُٗٞا ا٫َِ  َٗج٢ِ   ِٓ ًَ  ِٚ َٕ  ثِ ِْٜضئُٞ    . اُؾن ػ٠ِ ٝرٌجشا ثٚ، عبء ُٔب عؾذا  { ٣َْغزَ

 ؟ أٌُزث٤ٖ ػبهجخ ٓب – ط 

َ٘ب }  ٌْ َِْٛ َ ب }  ٛئ٫ء ٖٓ  { أََؽذّ  كَؤ َن٠ }  ا٧سك، ك٢ ٝآصبسا ٝأكؼب٫ هٞح  : أ١  { ثَْطؾ  َٓ َٝ  َُ ضَ َٓ  َٖ ٤ُِ َٝ  ٓنذ  : أ١  { ا٧َْ

   . ٝا٩ٌٗبس اُزٌز٣ت ػٖ ٝٓضدعش ػجشح ك٤ٚ ٓب ٜٓ٘ب ٌُْ ٝث٤٘ب ٝأخجبسْٛ، أٓضبُْٜ

ْٖ  }   [ ٗٔ ـ9 ]  َُئِ َٝ  ْْ ُْزَُٜ ْٖ  َعؤَ ادِ  َخَِنَ  َٓ َٝ ب َٔ ا٧َْْسكَ  اَُغ َٝ  َٖ َٖ  ٤ََُوُُُٞ َُْؼِض٣ضُ  َخَِوَُٜ ُْ  ا َُْؼ٤ِِ ََ  اَُِز١*  ا ُْ  َعَؼ ٌُ  ا٧َْْسكَ  َُ

ا ْٜذ  َٓ  ََ َعَؼ َٝ  ْْ ٌُ ْْ  ُعج٬ُ   ك٤َِٜب َُ ٌُ َٕ  ََُؼَِ ْٜزَُذٝ اَُِز١*  رَ َٝ  ٍَ َٖ  ََٗض بءِ  ِٓ َٔ بء   اَُغ َْٗؾْشَٗب ثِوََذس   َٓ َ ِٚ  كَؤ َِْذح   ثِ ٤ْز ب ثَ َزُِيَ  َٓ ًَ  َٕ  رُْخَشُعٞ

اَُِز١*  اطَ  َخَِنَ  َٝ َٝ ََِٜب ا٧َْْص ًُ  ََ َعَؼ َٝ  ْْ ٌُ َُ  َٖ ِْيِ  ِٓ ُْلُ ا ا َٝ ِّ َْٗؼب ب ٧َْ َٓ  َٕ جُٞ ًَ ٝا*  رَْش ُٞ َْ  ظُُِٜٞسِٙ  َػ٠َِ ُِزَْغزَ ًُُشٝا صُ خَ  رَْز َٔ  ِْٗؼ

 ْْ ٌُ ْْ  اَِرا َسث  ٣ْزُ َٞ ِٚ  اْعزَ رَوُُُٞٞا َػ٤َِْ َٝ  َٕ ب ََٛزا ََُ٘ب َعَخشَ  اَُِز١ ُعْجَؾب َٓ َ٘ب َٝ ًُ  َُُٚ  َٖ ْوِش٤ِٗ اَِٗب*  ُٓ َب ا٠َُِ َٝ َٕ  َسث٘  ْ٘وَِِجُٞ ُٔ َُ }   

 ؟ اُشثٞث٤خ ثزٞؽ٤ذ أُؾش٤ًٖ ٣ئٖٓ َٛ – ط  

ْْ  }  ُٞ أٗي أُؾش٤ًٖ، ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش ُْزَُٜ ْٖ  َعؤَ ادِ  َخَِنَ  َٓ َٝ ب َٔ ا٧َْْسكَ  اَُغ َٝ  َٖ  ُٚ، ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللا  { ٤ََُوُُُٞ

 ًبٗٞا كبرا ٝأٝاخشٛب، ٝأٝائِٜب ٝثٞاهٜ٘ب، ا٧ٓٞس ثظٞاٛش اُؼ٤ِْ أُخِٞهبد، ع٤ٔغ ُؼضرٚ داٗذ اُز١ اُؼض٣ض

 ٫ٝ ٣شصم، ٫ٝ ٣خِن ٫ ٖٓ ثٚ ٣ؾشًٕٞ ٤ًٝق  !  ؟ ٝاُؾش٣ي ٝاُقبؽجخ اُُٞذ ُٚ ٣غؼِٕٞ ك٤ٌق ثزُي، ٓوش٣ٖ

   !  ؟ ٣ؾ٢٤ ٫ٝ ٤ٔ٣ذ
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 ؟  هللا رٞؽ٤ذ ٝعٞة ػ٠ِ رذٍ اُز٢ ا٣٥بد ٓب – ط 

 هشاسا ٝعؼِٜب ٜٓذٛب اُز٢ ا٧سك ٖٓ ُؼجبدٙ خِوٚ ثٔب ٝاهزذاسٙ، ٗؼٔزٚ ًٔبٍ ػ٠ِ اُذاُخ ا٧دُخ ٖٓ أ٣نب رًش صْ

   . ٣ش٣ذٕٝ ٓب ًَ ٖٓ ك٤ٜب ٣زٌٕٔ٘ٞ ُِؼجبد،

 - {  ََ َعَؼ َٝ  ْْ ٌُ  ٖٓ ٝساءٛب ٓب ا٠ُ ٜٓ٘ب ر٘لزٕٝ أُزقِخ، اُغجبٍ ع٬عَ ث٤ٖ ٓ٘بكز عؼَ  : أ١  { ُعج٬ُ   ك٤َِٜب َُ

ْْ  }   . ا٧هطبس ٌُ َٕ  ََُؼَِ ْٜزَُذٝ  ثزُي ا٫ػزجبس ك٢ أ٣نب رٜزذٕٝ ُٝؼٌِْ رن٤ؼٕٞ، ٫ٝ اُطشم ك٢ اُغ٤ش ك٢  { رَ

   . ك٤ٚ ٝا٫دًبس

 ؟ أُطش اٗضاٍ ٓوذاس ٣ٌٕٞ ٤ًق – ط  

اَُِز١ } -  َٝ  ٍَ َٖ  ََٗض بءِ  ِٓ َٔ بء   اَُغ  ٫ ثؾ٤ش ٣٘وـ ٫ اُؾبعخ، ثٔوذاس أ٣نب ٣ٌٕٝٞ ٣٘وـ، ٫ٝ ٣ض٣ذ ٫  { ثِوََذس   َٓ

  : هبٍ ُٜٝزا اُؾذح، ٖٓ اُج٬د ثٚ ٝأٗوز اُؼجبد، ثٚ أؿبس ثَ ٝاُج٬د، اُؼجبد ٣نش ثؾ٤ش ٣ض٣ذ ٫ٝ ٗلغ، ك٤ٚ ٣ٌٕٞ

َْٗؾْشَٗب }  َ ِٚ  كَؤ َِْذح   ثِ ٤ْز ب ثَ َزُِيَ  }  ٓٞرٜب، ثؼذ أؽ٤٤٘بٛب  : أ١  { َٓ ًَ  َٕ  اُٜبٓذح ا٤ُٔزخ ا٧سك أؽ٤ب كٌٔب  : أ١  { رُْخَشُعٞ

   . ثؤػٔبٌُْ ٤ُغبص٣ٌْ اُجشصؿ، ك٢ رغزٌِٕٔٞ ٓب ثؼذ ٣ؾ٤٤ٌْ ًزُي ثبُٔبء،

اَُِز١ } -  اطَ  َخَِنَ  َٝ َٝ ََِٜب ا٧َْْص  ٤َُ ٖٓ ٣ؼِٕٔٞ، ٫ ٝٓٔب أٗلغْٜ ٖٝٓ ا٧سك ر٘جذ ٓٔب ع٤ٔؼٜب، ا٧ف٘بف  : أ١  { ًُ

   . رُي ٝؿ٤ش ٝأٗض٠، ٝرًش ٝثشد، ٝؽش ٜٝٗبس،

-  {  ََ َعَؼ َٝ  ْْ ٌُ َُ  َٖ ِْيِ  ِٓ ُْلُ ب ٝاُ٘بس٣خ، اُؾشاػ٤خ اُجؾش٣خ، اُغلٖ  : أ١  { ا َٓ  َٕ جُٞ ًَ  رشًجٕٞ ٓب ا٧ٗؼبّ }  ٖٓ  {ٝ  }  رَْش

ٝا ُٞ    { ظُُِٜٞسِٙ  َػ٠َِ ُِزَْغزَ

َْ  }  ػ٤ِٜب، ُزغزوشٝا  : أ١ ا٧ٗؼبّ، ُٝظٜٞس اُلِي ُظٜٞس ؽبَٓ ٝٛزا ًُُشٝا صُ خَ  رَْز َٔ ْْ  ِْٗؼ ٌُ ْْ  اَِرا َسث  ٣ْزُ َٞ ِٚ  اْعزَ   { َػ٤َِْ

  ثزُي، رؼب٠ُ ػ٤ِٚ ٝاُض٘بء عخشٛب، ُٖٔ ثبُ٘ؼٔخ ثب٫ػزشاف

 ؟ اُذاثخ سًٞة دػبء ٓب – ط  

رَوُُُٞٞا }   : هبٍ ُٜٝزا َٝ  َٕ ب ََٛزا ََُ٘ب َعَخشَ  اَُِز١ ُعْجَؾب َٓ َ٘ب َٝ ًُ  َُُٚ  َٖ ْوِش٤ِٗ  اُلِي، ٖٓ عخش ٓب ُ٘ب رغخ٤شٙ ٫ُٞ  : أ١  { ُٓ

   . أعجبثٜب ٣ٝغش ٝرُِٜب عخشٛب رؼب٠ُ، ًٝشٓٚ ُطلٚ ٖٓ ٌُٖٝ ػ٤ِٚ، ٝهبدس٣ٖ ُزُي ٓط٤و٤ٖ ً٘ب ٓب ٝا٧ٗؼبّ،

 ؟ اُ٘ؼْ ٛزٙ رًش ٖٓ اُٜذف ٓب 

 إٔ ٣غزؾن اُز١ ٛٞ اُؼجبد، ػ٠ِ اُ٘ؼْ اكبمخ ٖٓ رًشٙ، ثٔب أُٞفٞف اُشة إٔ ث٤بٕ ٛزا، ٖٓ ٝأُوقٞد

   . ٣ٝغغذ ُٚ ٣ٝق٠ِ ٣ؼجذ،

َعَؼُِٞا }   [ ٕ٘ ـ٘ٔ ]  َٝ  َُُٚ  ْٖ ا ِػجَبِدِٙ  ِٓ َٕ  ُعْضء  َٕ  اِ َْٗغب لُٞس   ا٩ِْ ٌَ َُ   ٖ ج٤ِ ُٓ  * ِّ ب ارََخزَ  أَ َٔ ْْ  ثََ٘بد   ٣َْخُِنُ  ِٓ ًُ أَْفلَب َٝ  َٖ ُْج٤َِ٘ *  ثِب

اَِرا شَ  َٝ ْْ  ثُؾ  ب أََؽُذُٛ َٔ ِٖ  َمَشةَ  ثِ َٔ ض٬َ   َُِِشْؽ َٓ  ََ ْعُُٜٚ  ظَ ا َٝ ّد  َٞ ْغ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ   ْ ِظ٤ ًَ  * ْٖ َٓ َٝ ٤َِْخِ  ك٢ِ ٣ََُ٘ؾؤُ  أَ ُِْؾ َٞ  ا ُٛ  ك٢ِ َٝ

 ِّ ُِْخَقب ٖ   َؿ٤ْشُ  ا ج٤ِ َعَؼُِٞا*  ُٓ خَ  َٝ ٌَ ٬َئِ َٔ ُْ َٖ  ا ْْ  اَُِز٣ ِٖ  ِػجَبدُ  ُٛ َٔ ُِٜذٝا اَِٗبص ب اَُشْؽ ْْ  أََؽ ِْوَُٜ زَتُ  َخ ٌْ ْْ  َعزُ َٕ  َؽَٜبَدرُُٜ ٣ُْغؤَُُٞ َٝ  *

هَبُُٞا َٝ  ْٞ ُٖ  َؽبءَ  َُ َٔ ب اَُشْؽ َٓ  ْْ ب َػجَْذَٗبُٛ َٓ  ْْ ْٖ  ثَِزُِيَ  َُُٜ ِٓ   ْ ِْ ْٕ  ِػ ْْ  اِ َٕ  ا٫َِ  ُٛ ّْ *  ٣َْخُشُفٞ ْْ  أَ ْٖ  ًِزَبث ب آر٤ََْ٘بُٛ ِٓ  ِٚ ْْ  هَْجِِ  ِٚ ثِ  كَُٜ

 َٕ ٌُٞ ِغ ْٔ ْغزَ ُٓ  * َْ َعْذَٗب اَِٗب هَبُُٞا ثَ خ   َػ٠َِ آثَبَءَٗب َٝ َٓ اَِٗب أُ ْْ  َػ٠َِ َٝ ِٛ َٕ  آصَبِس ْٜزَُذٝ َزُِيَ *  ُٓ ًَ ب َٝ َِْ٘ب َٓ ْٖ  أَْسَع  ك٢ِ هَْجِِيَ  ِٓ
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ْٖ  هَْش٣َخ   ٍَ  ا٫َِ  َِٗز٣ش   ِٓ ْزَشكَُٞٛب هَب َعْذَٗب اَِٗب ُٓ خ   َػ٠َِ آثَبَءَٗب َٝ َٓ اَِٗب أُ ْْ  َػ٠َِ َٝ ِٛ َٕ  آصَبِس ْوزَُذٝ ُٓ  * ٍَ ْٞ  هَب َُ َٝ ْْ  أَ ٌُ َْٛذٟ ِعْئزُ َ ب ثِؤ َٔ ِٓ 

 ْْ َعْذرُ َٝ  ِٚ ْْ  َػ٤َِْ ًُ ب اَِٗب هَبُُٞا آثَبَء َٔ ْْ  ثِ ِْزُ ِٚ  أُْسِع َٕ  ثِ بكُِشٝ َ٘ب*  ًَ ْٔ ْٗزَوَ ْْ  كَب ُْٜ٘ ْٗظُشْ  ِٓ ٤ْقَ  كَب ًَ  َٕ ب َٖ  َػبهِجَخُ  ًَ ث٤ِ ز  ٌَ ُٔ ُْ    { ا

 ؟ رؼب٠ُ هلل آ٣بد ٖٓ أُؾش٤ًٖ ٓٞهق ٓب – ط  

 ُْ اُز١ اُقٔذ، اُلشد ا٧ؽذ، اُٞاؽذ ٝٛٞ ُٝذا، رؼب٠ُ هلّل  عؼِٞا اُز٣ٖ أُؾش٤ًٖ، هٍٞ ؽ٘بػخ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش

 ٝ أؽذ، ًلٞا ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ ُٝذا، ٫ٝ فبؽجخ ٣زخز

 ؟ أُؾش٤ًٖ هٍٞ ثط٬ٕ ػ٠ِ رذٍ اُز٢ ا٧ٝعٚ ٓب 

   : أٝعٚ ػذح ٖٓ ثبهَ رُي إ

   . ا٫ُٞدح ر٘بك٢ ٝاُؼجٞد٣خ ػجبدٙ، ًِْٜ اُخِن إٔ  : ٜٓ٘ب -

 عضء ٝاُُٞذ ع٬ُٚ، ٝٗؼٞد فلبرٚ ك٢ ُْٜ ٓجب٣ٖ خِوٚ، ٖٓ ٕثؤ رؼب٠ُ ٝهللّا  ٝاُذٙ، ٖٓ عضء اُُٞذ إٔ  : ٜٝٓ٘ب -

   . ُٝذ رؼب٠ُ هلّل  ٣ٌٕٞ إٔ كٔؾبٍ اُٞاُذ، ٖٓ

 اُج٘بد، هلل ٣ٌٕٞ ك٤ٌق اُق٘ل٤ٖ، أدٕٝ اُج٘بد إٔ أُؼِّٞ ٖٝٓ هللّا، ث٘بد ا٬ُٔئٌخ إٔ ٣ضػٕٔٞ أْٜٗ  : ٜٝٓ٘ب -

   . ًج٤شا ػِٞا رُي ػٖ هللّا  رؼب٠ُ هللّا، ٖٓ أكنَ ٣ٌٕٞٗٞ كبرا  !  ؟ ثٜب ٣ٝلنِْٜ ثبُج٤ٖ٘، ٣ٝقطل٤ْٜ

 ُزُي ًشاٛزْٜ ٖٓ اْٜٗ ؽز٠ ُْٜ، ٝأًشٜٛٔب اُق٘ل٤ٖ، أدٕٝ اُج٘بد، ٝٛٞ هلّل، ٗغجٞٙ اُز١ اُق٘ق إٔ  : ٜٝٓ٘ب -

ْْ  ثُّؾشَ  اَِرا }  ب أََؽُذُٛ َٔ ِٖ  َمَشةَ  ثِ َٔ ض٬َ   َُِِشْؽ َٓ  ََ ْعُُٜٚ  ظَ ا َٝ ّد  َٞ ْغ  ٓب هلّل  ٣غؼِٕٞ ك٤ٌق ثـنٚ، ٝؽذح ًشاٛزٚ ٖٓ  { ُٓ

   ؟ ٣ٌشٕٛٞ

  ؟ ا٧ٗض٠ هج٤ؼخ ٓب – ط -

ْٖ  }   : رؼب٠ُ هبٍ ُٜٝزا ٝث٤بٜٗب، ٓ٘طوٜب ٝك٢ ٝفلٜب، ك٢ ٗبهقخ ا٧ٗض٠ إٔ  : ٜٝٓ٘ب - َٓ َٝ ٤َِْخِ  ك٢ِ ٣ََُ٘ؾؤُ  أَ ُِْؾ   : أ١  { ا

َٞ  }   ؟ ػ٘ٚ خبسط ثؤٓش ك٤غَٔ عٔبُٚ، ُ٘وـ ك٤ٜب، ٣غَٔ ُٛ ِّ  ك٢ِ َٝ ُِْخَقب  ٓب ٩ظٜبس أُٞعت اُخقبّ ػ٘ذ  : أ١  { ا

ٖ   َؿ٤ْشُ  }  ا٬ٌُّ، ٖٓ اُؾخـ ػ٘ذ ج٤ِ  ك٤ٌق م٤ٔشٙ، ػ٤ِٚ اؽزٟٞ ػٔب ٓلقؼ ٫ٝ ُؾغزٚ، ٓج٤ٖ ؿ٤ش  : أ١  { ُٓ

   ؟ رؼب٠ُ هلّل  ٣٘غجٜٖٞٗ

خَ  َعَؼُِٞا أْٜٗ  : ٜٝٓ٘ب - ٌَ ٬َئِ َٔ ُْ َٖ  ا ْْ  اَُِز٣  ػٖ ٝسهْٞٛ أُوشث٤ٖ، اُؼجبد ا٬ُٔئٌخ، ػ٠ِ كزغشأٝا اَِٗبص ب، هللا ِػجَبدُ  ُٛ

 ا٠ُ اُزًٞس٣خ ٓشرجخ ػٖ ثْٜ ٗضُٞا صْ خٞافٚ، ٖٓ ؽ٢ء ك٢ هلّل، أُؾبسًخ ٓشرجخ ا٠ُ ٝاُزٍ، اُؼجبدح ٓشرجخ

   . سعِٚ ٝػبٗذ ػ٤ِٚ ًزة ٖٓ ر٘بهل أظٜش ٖٓ كغجؾبٕ ا٧ٗٞص٤خ، ٓشرجخ

 أٗٚ أؽذ، ًَ ػ٘ذ أُؼِّٞ ٖٓ ثؤٓش ٣زٌِٕٔٞ ك٤ٌق ٬ُٔئٌزٚ، هللّا  خِن ٣ؾٜذٝا ُْ ثؤْٜٗ ػ٤ِْٜ سد هللّا  إٔ  : ٜٝٓ٘ب -

   . ػ٤ِٜب ٣ٝؼبهجٕٞ ػ٤ِْٜ، ٝعزٌزت اُؾٜبدح، ٛزٙ ػٖ ٣غؤُٞا إٔ ثذ ٫ ٌُٖٝ  !  ؟ ػِْ ثٚ ُْٜ ٤ُظ
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 ؟  فؾ٤ؾخ ؽغزْٜ َٛ ؟ ا٬ُٔئٌخ ػجبدح ك٢ ؽغزْٜ ٓب – ط 

هَبُُٞا }   : رؼب٠ُ ٝهُٞٚ َٝ  ْٞ ُٖ  َؽبءَ  َُ َٔ ب اَُشْؽ  ُْ ؽغخ ٢ٛٝ ثبُٔؾ٤ئخ، ا٬ُٔئٌخ ػجبدرْٜ ػ٠ِ كبؽزغٞا  { َػجَْذَٗبُْٛ َٓ

 . ٝؽشػب ػو٬ ٗلغٜب، ك٢ ثبهِخ ؽغخ ٢ٛٝ ٣طشهٜٞٗب، أُؾشًٕٞ ٣ضٍ

 ؟ ٝاُؼو٤ِخ اُؾشػ٤خ ؽغزْٜ ط٬ٕث ٓب – ط 

   . هذٓٚ ػ٤ِٜب ٣ضجذ ُْ أؽٞاُٚ ٖٓ ؽبُخ ك٢ عٌِٚ ُٝٞ ثبُوذس، ا٫ؽزغبط ٣وجَ ٫ ػبهَ كٌَ  ػو٬ -

 هللّا  كبٕ ُشعِٚ، أٌُزث٤ٖ ثٚ أُؾش٤ًٖ ؿ٤ش ػٖ ٣زًشٙ ُْٝ ثٚ، ا٫ؽزغبط أثطَ رؼب٠ُ هللّا  كبٕ ؽشػب، ٝأٓب -

ب }   : ٛ٘ب هبٍ ُٜٝزا أف٬، ؽغخ ػ٤ِٚ ٧ؽذ ٣جن كِْ اُؼجبد، ػ٠ِ اُؾغخ أهبّ هذ رؼب٠ُ َٓ  ْْ ْٖ  ثَِزُِيَ  َُُٜ ِٓ   ْ ِْ ْٕ  ِػ ْْ  اِ ُٛ 

َٕ  ا٫َِ     . ػؾٞاء خجو ٣ٝزخجطٕٞ ػ٤ِٚ، د٤َُ ٫ رخشفب ٣زخشفٕٞ  : أ١  { ٣َْخُشُفٞ

ّْ  }   : هبٍ صْ ْْ  أَ ْٖ  ًِزَبث ب آر٤ََْ٘بُٛ ِٓ  ِٚ ْْ  هَْجِِ ِٚ  كَُٜ َٕ  ثِ ٌُٞ ِغ ْٔ ْغزَ  ا٧ٓش ٤ُظ  ؟ أهٞاُْٜ ٝفذم أكؼبُْٜ، ثقؾخ ٣خجشْٛ  { ُٓ

 ا٧ٓشإ، اٗزل٠ ٝارا ٗوَ، ٫ٝ ػوَ ك٬  : أ١ ؿ٤شٙ، ٗز٣ش ٣ؤرْٜ ُْ ْٝٛ ا٤ُْٜ، ٗز٣شا ٓؾٔذا أسعَ هللّا  كبٕ ًزُي،

َْ  ك٬    . اُجبهَ ا٫ صَ

 ؟ ا٣ٔبْٜٗ ػذّ ػ٠ِ ؽجٜخ ٌُِبكش٣ٖ َٛ  - ط 

جَٚ، أ٠ٛٝ ٖٓ ؽجٜخ ُْٜ ٗؼْ،  اُشعَ، دػٞح ثزو٤ِذْٛ ٣شدٕٝ اٌُلشح صاٍ ٓب اُز٣ٖ اُنب٤ُٖ، آثبئْٜ رو٤ِذ ٢ٛٝ اُؾُّ

َْ  }   : ٛ٘ب هبٍ ُٜٝزا َعْذَٗب اَِٗب هَبُُٞا ثَ خ   َػ٠َِ آثَبَءَٗب َٝ َٓ اَِٗب }  ِٝٓخ د٣ٖ ػ٠ِ  : أ١  { أُ ْْ  َػ٠َِ َٝ ِٛ َٕ  آصَبِس ْٜزَُذٝ  ك٬  : أ١  { ُٓ

   .ـ  ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ ٓؾٔذ ثٚ عبء ٓب ٗزجغ

 ؟ اُؾن ٩ظٜبس اٌٗبسْٛ َٝٛ  ؟ اُشعَ ٝاٌٗبس ا٧ػشاك ٣زقذس اُز١ ٖٓ – ط  

َزُِيَ  } -  ًَ ب َٝ َِْ٘ب َٓ ْٖ  أَْسَع ْٖ  هَْش٣َخ   ك٢ِ هَْجِِيَ  ِٓ ٍَ  ا٫َِ  َِٗز٣ش   ِٓ ْزَشكَُٞٛب هَب  اُذ٤ٗب، أهـزْٜ اُز٣ٖ ٨ٓٝٛب ٓ٘ؼٔٞٛب،  : أ١  { ُٓ

َعْذَٗب اَِٗب }   . اُؾن ػ٠ِ ٝاعزٌجشٝا ا٧ٓٞاٍ، ٝؿشرْٜ خ   َػ٠َِ آثَبَءَٗب َٝ َٓ اَِٗب أُ ْْ  َػ٠َِ َٝ ِٛ َٕ  آصَبِس ْوزَُذٝ  كٜئ٫ء  : أ١  { ُٓ

   . أُوبُخ ٛزٙ هبٍ ٖٓ ثؤٍٝ ٤ُٝغٞا ْٜٓ٘، ثجذع ٤ُغٞا

 اُؾن ارجبع ثٚ أُوقٞد ٤ُظ اُنب٤ُٖ، ٥ثبئْٜ ثزو٤ِذْٛ اُنب٤ُٖ، أُؾش٤ًٖ ٛئ٫ء ٖٓ ا٫ؽزغبط ٝٛزا -

   . اُجبهَ ٖٓ ٓؼْٜ ٓب ٗقشح ثٚ ٣شاد ٓؾل، رؼقت ٛٞ ٝاٗٔب ٝاُٜذٟ،

ْٞ  }   : اُجبهِخ اُؾجٜخ ثٜزٙ ػبسمٚ ُٖٔ ٣وٍٞ سعٍٞ ًَ ُٜٝزا َُ َٝ ْْ  أَ ٌُ َْٛذٟ ِعْئزُ َ ب ثِؤ َٔ ِٓ  ْْ َعْذرُ َٝ  ِٚ ًُْ َػ٤َِْ   : أ١  { آثَبَء

ب اَِٗب هَبُُٞا }   ؟ اُٜذٟ ٧عَ رزجؼ٢ٗٞ كَٜ َٔ ْْ  ثِ ِْزُ ِٚ  أُْسِع َٕ  ثِ بكُِشٝ  ٝاُٜذٟ، اُؾن ارجبع أسادٝا ٓب أْٜٗ ثٜزا، كؼِْ  { ًَ

 . ٝاُٜٟٞ اُجبهَ ارجبع هقذْٛ ٝاٗٔب

  ؟ رٌز٣جْٜ ػبهجخ ٓب – ط  

َ٘ب }  ْٔ ْٗزَوَ ُْْٜ٘ كَب ْٗظُشْ  }   . اُجبهِخ اُؾجٜخ ثٜزٙ ا٣بٙ ٝسدْٛ اُؾن، ثزٌز٣جْٜ  { ِٓ ٤ْقَ  كَب ًَ  َٕ ب َٖ  َػبهِجَخُ  ًَ ث٤ِ ز  ٌَ ُٔ ُْ  ك٤ِؾزس  { ا

   . أفبثْٜ ٓب ك٤ق٤جْٜ رٌز٣جْٜ، ػ٠ِ ٣غزٔشٝا إٔ ٛئ٫ء
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اِرْ  }   [ٕٖ ـٕٙ ]  َٝ  ٍَ ُْ  هَب ٤ِٛ ِٚ  اِْثَشا ِٚ  ٧َِث٤ِ ِٓ ْٞ هَ ب ثََشاء   ا٢َِِ٘ٗ َٝ َٔ ِٓ  َٕ ِٖ  كَبَُِٗٚ  كَطََش٢ِٗ اَُِز١ ا٫َِ *  رَْؼجُُذٝ ِْٜذ٣ َعَؼََِٜب*  َع٤َ َٝ 

خ   َٔ ِِ ِٚ  ك٢ِ ثَبه٤َِخ   ًَ ْْ  َػوِجِ َٕ ٣َْشِعؼُ  ََُؼَُِٜ ٞ  * َْ زَْؼذُ  ثَ ْْ  َُٛئ٫َءِ  َٓ آثَبَءُٛ ُْ  َؽز٠َ َٝ َُْؾنُّ  َعبَءُٛ ٍ   ا َسُعٞ َٝ   ٖ ج٤ِ ب*  ُٓ َٔ َُ َٝ  ُْ  َعبَءُٛ

َُْؾنُّ  اَِٗب ِعْؾش   ََٛزا هَبُُٞا ا َٝ  ِٚ َٕ  ثِ بكُِشٝ هَبُُٞا*  ًَ َٝ  ٫َ ْٞ َُ  ٍَ ُٕ  ََٛزا ُٗض  ُْوُْشآ َ   َػ٠َِ ا َٖ  َسُع ِٓ  ِٖ ُْوَْش٣َز٤َْ ْ   ا ْْ *  َػِظ٤  أَُٛ

 َٕ ٞ ُٔ خَ  ٣َْوِغ َٔ ُٖ  َسث يَ  َسْؽ َ٘ب َْٗؾ ْٔ ْْ  هََغ ْْ  ث٤ََُْٜ٘ ِؼ٤َؾزَُٜ َُْؾ٤َبحِ  ك٢ِ َٓ ٤َْٗب ا َسكَْؼَ٘ب اُذُّ َٝ  ْْ مَ  ثَْؼَنُٜ ْٞ  ٤َُِزَِخزَ  َدَسَعبد   ثَْؼل   كَ

 ْْ ب ثَْؼُنُٜ خُ  ُعْخِش٣ّ ب ثَْؼن  َٔ َسْؽ ب َخ٤ْش   َسث يَ  َٝ َٔ ِٓ  َٕ ُؼٞ َٔ    { ٣َْغ

 أٗٚ ٣ضػْ ًِْٜٝ ٝأُؾشًٕٞ، اٌُزبة أَٛ ا٤ُٚ ٣٘زغت اُز١ اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ اُخ٤َِ اثشا٤ْٛ ِٓخ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش

اِرْ  }   : كوبٍ رس٣زٚ ك٢ ٝسصٚ اُز١ د٣٘ٚ ػٖ كؤخجش هش٣وزٚ، ػ٠ِ َٝ  ٍَ ُْ  هَب ٤ِٛ ِٚ  اِْثَشا ِٚ  ٧َِث٤ِ ِٓ ْٞ هَ  ٖٓ ارخزٝا اُز٣ٖ  { َٝ

   : ا٤ُْٜ ٣ٝزوشثٕٞ ٣ؼجذْٜٝٗ آُٜخ هللّا  دٕٝ

 ؟ ُوٞٓٚ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ اثشا٤ْٛ ث٤ٜ٘ب اُز٢ اُؾ٤ٔذح اُخقِخ ٓب – ط 

ب ثََشاء   ا٢َِِ٘ٗ }  َٔ ِٓ  َٕ  إٔ ٝأسعٞ أر٫ٞٙ، كب٢ٗ  { كَطََش٢ِٗ اَُِز١ ا٫َِ  }  ٧ِٛٚ، ٓؼبد ٓغز٘ت ُٚ، ٓجـل  : أ١  { رَْؼجُُذٝ

ِٖ  }  كـ ٝد٤ٗب١، ثذ٢ٗ ٣قِؼ ثٔب ٝدثش٢ٗ كطش٢ٗ كٌٔب ثٚ، ٝاُؼَٔ ثبُؾن ُِؼِْ ٣ٜذ٢٘٣ ِْٜذ٣  د٢٘٣ ٣قِؼ ُٔب  { َع٤َ

   . ٝآخشر٢

َعَؼََِٜب }  ١ ٝؽذٙ، هلّل  اُؼجبدح اخ٬ؿ ٢ٛٝ ٝأعبعٜب، اُخقبٍ أّ ٢ٛ اُز٢ اُؾ٤ٔذح، اُخقِخ ٛزٙ  : أ١  { َٝ  ٝاُزجش 

   . عٞاٙ ٓب ػجبدح ٖٓ

 ثوُٞٚ أُوقٞد ٓب – ط  " ِٚ   ؟"َػوِجِ

خ   }  َٔ ِِ ِٚ  ك٢ِ ثَبه٤َِخ   ًَ َٕ  }  ا٤ُٜب  { ََُؼَُِْٜ }  رس٣زٚ  : أ١  { َػوِجِ  ثؼل ٝرٞف٤خ ُزس٣زٚ، ٝرٞف٤زٚ ػ٘ٚ، ُؾٜشرٜب  { ٣َْشِعُؼٞ

ْٖ  }   : رؼب٠ُ هبٍ ًٔب ُجؼل، ٣ٝؼوٞثـ ًبعؾبم ـ ث٤٘ٚ َٓ ْٖ  ٣َْشَؿتُ  َٝ َِخِ  َػ ِٓ  َْ ٤ِٛ ْٖ  ا٫َِ  اِْثَشا  آخش ا٠ُ  { َْٗلَغُٚ  َعلَِٚ  َٓ

   . ا٣٥بد

   . ٝاُطـ٤بٕ اُزشف دخِْٜ ؽز٠ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ رس٣زٚ ك٢ ٓٞعٞدح أٌُِخ ٛزٙ رضٍ كِْ

َْ  }   : رؼب٠ُ كوبٍ زَْؼذُ  ثَ آثَبَءُْٛ َُٛئ٫َءِ  َٓ  كِْ ٓوقٞدْٛ، ٜٝٗب٣خ ؿب٣زْٜ ٢ٛ فبسد ؽز٠ اُؾٜٞاد، ثؤٗٞاع  { َٝ

ُْ  َؽز٠َ }   . ٓزؤفِخ ٝػوبئذ ساعخخ، فلبد فبسد ؽز٠ هِٞثْٜ، ك٢ ؽجٜب ٣زشث٠ رضٍ َُْؾنُّ  َعبَءُٛ  ؽي ٫ اُز١  { ا

ٍ   }   . اؽزجبٙ ٫ٝ ٓش٣خ ٫ٝ ك٤ٚ َسُعٞ َٝ   ٖ ج٤ِ  ثؤخ٬هٚ ثبٛشا، ه٤بٓب سعبُزٚ أدُخ هبٓذ اُشعبُخ، ث٤ٖ  : أ١  { ُٓ

   .ـ  ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ دػٞرٚ ٝث٘لظ أُشع٤ِٖ، ثٚ فذم ٝثٔب ثٚ، عبء ٝثٔب ٝٓؼغضارٚ،

 ؟ عبءْٛ ُٔب اُؾن اٌُبكش٣ٖ ٝفق ثٔبرا – ط  

ب }  َٔ َُ َٝ  ُْ َُْؾنُّ  َعبَءُٛ اَِٗب ِعْؾش   ََٛزا هَبُُٞا }   . ُٚ ٣ٝ٘وبد ٣وجِٚ إٔ ٝٓؼوٍٞ د٣ٖ أد٠ٗ ُٚ ٖٓ ػ٠ِ ٣ٞعت اُز١  { ا َٝ  ِٚ  ثِ

 َٕ بكُِشٝ  ٣شمٞا كِْ عؾذٙ، ٫ٝ ثَ ػ٘ٚ، ا٩ػشاك ثٔغشد ٣ٌزلٞا ُْ كبْٜٗ ٝأُؾبهخ، أُؼبٗذح أػظْ ٖٓ ٝٛزا  { ًَ

 اكزشاء، ٝأػظْٜٔ اُخِن أخجش ا٫ ثٚ ٣ؤر٢ ٫ اُز١ اُجبهَ، اُغؾش ثٔ٘ضُخ ٝعؼِٞٙ ؽ٤٘ؼب، هذؽب ثٚ هذؽٞا ؽز٠

 . ٝآثبءْٛ ثٚ هللّا  ٓزؼْٜ ثٔب هـ٤بْٜٗ رُي، ػ٠ِ ؽِْٜٔ ٝاُز١
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 ؟ هللا ػ٠ِ اٌُبكش٣ٖ اهزشاػ ًبٕ ٓبرا – ط    

هَبُُٞا } ٫َ  }   : اُلبعذح ثؼوُْٜٞ هللّا  ػ٠ِ ٓوزشؽ٤ٖ  { َٝ ْٞ َُ  ٍَ ُٕ  ََٛزا ُٗض  ُْوُْشآ َ   َػ٠َِ ا َٖ  َسُع ِٓ  ِٖ ُْوَْش٣َز٤َْ ْ   ا  ٓؼظْ  : أ١  { َػِظ٤

   . ػظ٤ْ ػ٘ذْٛ ٛٞ ٖٓٔ ٝٗؾٞٙ، أُـ٤شح ثٖ ًب٤ُُٞذ اُطبئق، أَٛ أٝ ٌٓخ، أَٛ ٖٓ ٓجغَ ػ٘ذْٛ،

 ؟ ػ٤ِْٜ هللا سد ثٔبرا – ط  

ْْ  }   : ٫هزشاؽْٜ سدا هللّا  هبٍ َٕ  أَُٛ ٞ ُٔ خَ  ٣َْوِغ َٔ  ك٤ؼطٕٞ رذث٤شٛب، ٝث٤ذْٛ هللّا، ُشؽٔخ اُخضإ أْٛ  : أ١  { َسث يَ  َسْؽ

   ؟ ٣ؾبءٕٝ ٖٓٔ ٣ٝٔ٘ؼٜٞٗب ٣ؾبءٕٝ، ٖٓ ٝاُشعبُخ اُ٘جٞح

 {  ُٖ َ٘ب َْٗؾ ْٔ ْْ  هََغ ْْ  ث٤ََُْٜ٘ ِؼ٤َؾزَُٜ َُْؾ٤َبحِ  ك٢ِ َٓ ٤َْٗب ا َسكَْؼَ٘ب اُذُّ َٝ  ْْ مَ  ثَْؼَنُٜ ْٞ  ٝاُؾبٍ اُذ٤ٗب، اُؾ٤بح ك٢  : أ١  { َدَسَعبد   ثَْؼل   كَ

خَ  إٔ َٔ ب َخ٤ْش   َسث يَ  َسْؽ َٔ ِٓ  َٕ ُؼٞ َٔ    . اُذ٤ٗب ٖٓ ٣َْغ

 ٖٓ ػ٠ِ اُشصم ك٤جغو ػجبدٙ، ث٤ٖ ٣وغٜٔب اُز١ ٝٛٞ رؼب٠ُ، هللّا  ث٤ذ اُذ٣ٞ٤ٗخ ٝأسصاهْٜ اُؼجبد ٓؼب٣ؼ ًبٗذ كبرا

 إٔ ٝأؽشٟ أ٠ُٝ ٝاُشعبُخ، اُ٘جٞح أػ٬ٛب اُز٢ اُذ٤٘٣خ، كشؽٔزٚ ؽٌٔزٚ، ثؾغت ٣ؾبء، ٖٓ ػ٠ِ ٣ٝن٤وٚ ٣ؾبء،

   . سعبُزٚ ٣غؼَ ؽ٤ش أػِْ كبهلّل  رؼب٠ُ، هللّا  ث٤ذ رٌٕٞ

 عٜخ ٖٓ ُْٜ، اه٘بع ٛزا  . ٝؽذٙ هللّا  ث٤ذ ٝد٣ٞ٤ٜٗب، د٤٘٣ٜب ًِٜب، ٨ُٓٞس اُزذث٤ش ٝإٔ ٫ؽ، عبهو اهزشاؽْٜ إٔ كؼِْ

   . ُِؾن ٝسد ْٜٓ٘ ظِْ ا٫ ٛٞ إ ؽ٢ء، ٓ٘ٚ أ٣ذ٣ْٜ ك٢ ٤ُظ اُز١ ا٫هزشاػ، ك٢ ؿِطْٜ

 

 ؟ ؟ُٝٔبرا فؾ٤ؼ اُشعبُخ ك٢ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُشعٍٞ ُـ٤ش أُؾش٤ًٖ رلن٤َ َٛ – ط  

٫َ  }   : ٝهُْٜٞ ْٞ َُ  ٍَ ُٕ  ََٛزا ُٗض  ُْوُْشآ َ   َػ٠َِ ا َٖ  َسُع ِٓ  ِٖ ُْوَْش٣َز٤َْ ْ   ا  ثٜب اُز٢ ٝاُقلبد اُشعبٍ، ؽوبئن ػشكٞا ُٞ  { َػِظ٤

 ف٠ِ ـ أُطِت ػجذ ثٖ هللّا  ػجذ ثٖ ٓؾٔذ إٔ ُؼِٔٞا خِوٚ، ٝػ٘ذ هللّا  ػ٘ذ ٓ٘ضُزٚ ٝػظْ اُشعَ، هذس ػِٞ ٣ؼشف

 ٝػضٓب سأ٣ب ٝأعِْٜ ػِٔب، ٝأؿضسْٛ ػو٬، ٝأًِْٜٔ كخشا، ٝأػ٬ْٛ هذسا، اُشعبٍ أػظْ ٛٞ ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا

   . ٝأروبْٛ ٝأٛذاْٛ ؽلوخ، ٝأؽذْٛ سؽٔخ، ٝأٝعؼْٜ خِوب، ًِْٜٔ ٝأ ٝؽضٓب،

 رُي ٣ؼشف ا٩ه٬م، ػ٠ِ اُؼبُْ سعَ ٝٛٞ أ٫ اُشعبٍ، أٝفبف ك٢ أُ٘ز٠ٜ ٝا٤ُٚ أٌُبٍ، دائشح هطت ٝٛٞ

 ؽٔوٚ ٝٓ٘ز٠ٜ عشٓٚ ٖٝٓ ، !  ؟ ًٔبُٚ ٖٓ رسح ٓضوبٍ ٣ؾْ ُْ ٖٓ أُؾشًٕٞ ػ٤ِٚ ٣لنَ ك٤ٌق ٝأػذاإٙ، أ٤ُٝبإٙ

 ٫ٝ ٣ؼط٢ ٫ٝ ٣٘لغ، ٫ٝ ٣نش ٫ ؽغشا، أٝ ؽغشا، أٝ ف٘ٔب، ا٤ُٚ ٣ٝزوشة ٣ٝذػٞٙ ٣ؼجذٙ اُز١ اُٜٚ عؼَ إٔ

   ؟ ٝأُغب٤ٖٗ اُغلٜبء كؼَ ٖٓ ا٫ ٛزا كَٜ ثٔقبُؾٚ، ٣وّٞ ُٖٔ ٣ؾزبط ٫ٞٓٙ، ػ٠ِ ًَ ٝٛٞ ٣ٔ٘غ،

 ٌُٖٝ  ؟ـ  ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ آدّ ُٝذ ٝع٤ذ اُشعَ خبرْ ػ٠ِ ٣لنَ ٤ًق أّ  ؟ ػظ٤ٔب ٛزا ٓضَ ٣غؼَ ك٤ٌق

   . ٣ؼوِٕٞ ٫ ًلشٝا اُز٣ٖ

 ؟ ثؼل ػ٠ِ اُؼجبد ثؼل رلن٤َ ك٢ اُؾٌٔخ ٓب – ط 

ْْ  ٤َُِزَِخزَ  }  اُذ٤ٗب ك٢ ثؼل ػ٠ِ اُؼجبد ثؼل هللّا  رلن٤َ ك٢ رؼب٠ُ هللّا  ؽٌٔخ ػ٠ِ ر٘ج٤ٚ ا٣٥خ ٛزٙ ٝك٢  ثَْؼُنُٜ

ب    . ٝاُق٘بئغ ٝاُؾشف ا٧ػٔبٍ ك٢ ثؼنب، ثؼنْٜ ٤ُغخش  : أ١  { ُعْخِش٣ّ ب ثَْؼن 
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   . ٝٓ٘بكؼْٜ ٓقبُؾْٜ ٖٓ ًض٤ش ُزؼطِذ ثؼل، ا٠ُ ثؼنْٜ ٣ؾزظ ُْٝ اُـ٠٘، ك٢ اُ٘بط رغبٟٝ كِٞ

َْ  }   : ا٧خشٟ ا٣٥خ ك٢ رؼب٠ُ هبٍ ًٔب اُذ٣ٞ٤ٗخ اُ٘ؼٔخ ٖٓ خ٤ش اُذ٤٘٣خ ٗؼٔزٚ إٔ ػ٠ِ د٤َُ ٝك٤ٜب َِ  هُ  هللَاِ  ثِلَْن

 ِٚ زِ َٔ ثَِشْؽ ٤َِْْلَشُؽٞا كَجَِزُِيَ  َٝ َٞ  كَ ب َخ٤ْش   ُٛ َٔ ِٓ  َٕ ُؼٞ َٔ   { ٣َْغ

 نمسبد ثٍبوٍخ:

 (:ٖآ٣خ ) 

( ٌُسو(( َععهىوبي )إِوَّوب َعَعْهىَوبيُ قُْشآوًوب َعَشثًٍِّوب 2أَوَضْنىَبيُ قُْشآوًب َعَشثًٍِّب نََّعهَُّكْم تَْعقِهُوَُن )*مب انفشق ثٍه أوضنىبي )إِوَّب 

 ( انضخشف(؟3نََّعهَُّكْم تَْعقِهَُُن )

 د.كبمَ اُغبٓشائ٠ :

ـِ ك٢ عٞسح ٣ٞعق رًش ٓب ٣زؼِن ثب٩ٗضاٍ ُْوََقص َٖ ا ُـّ َػ٤ََِْي أَْؽَغ ُٖ َٗوُ َٕ  ، هبٍ )َْٗؾ ُْوُصْشآ َؽ٤َْ٘صب ا٤َُِْصَي َٛصـَزا ا ْٝ صب أَ َٔ ثِ

( َٖ بك٤ِِِ ـَ ُْ َٖ ا ِٔ َُ ِٚ ٖ هَْجِِ ِٓ َ٘ذ  ًُ إِ  َٖٝ َٕ ُْوُْشآ َؽ٤َْ٘ب ا٤ََُِْي َٛـَزا ا ْٝ ب أَ َٔ ـِ ثِ ُْوََق َٖ ا ُـّ َػ٤ََِْي أَْؽَغ ُٖ َٗوُ (( ٛزا اٗضاٍ، )َْٗؾ

( أٗضٍ ٛزا اُخ َٖ بك٤ِِِ ـَ ُْ َٖ ا ِٔ َُ ِٚ ٖ هَْجِِ ِٓ َ٘ذ  ًُ إِ  جش، أٗضٍ ٛزٙ اُوقخ ٧ٜٗب ًبٗذ ٓغُٜٞخ ػ٘ذ اُؼشة أفص٬  ُصزُي َٝ

ِٚ ا٤َُِْصَي ) ٤ْصِت ُِٗٞؽ٤ص ـَ ُْ ْٖ أَٗجَصبء ا ص ِٓ ( ٝٓصب ً٘صذ ُصذ٣ْٜ ار أعٔؼصٞا أٓصشْٛ ٝٛصْ ٕٓٔسة اُؼب٤ُٖٔ ػوّصت ػ٤ِٜصب )َرُِصَي 

ِٚ آ٣َبد  ُ   رِ َٞ اِْخ َٝ َٕ ك٢ِ ٣ُُٞعَق  ب ًَ َٖ )٣ٌٔشٕٝ( ٓب ًبٕ ٓؼِٞٓب  ٝهذ أُص٤ش عئاٍ )َُوَْذ  ًٝصبٕ عصئاٍ ا٤ُٜصٞد: (( 7َِغبئ٤ِِِ

َّ ث٢٘ اعشائ٤َ ٓقش؟ ػ٤ِصٚ ْٝٛ ٣ؼِٕٔٞ أٗٚ  اخزجبسٝٛزا  ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْٛزا عئاُْٜ ُِشعٍٞ  ٓب اُز١ أؽ

أ٢ّٓ ٤ُظ ػ٘ذٙ ػِْ ثبُزٞساح كغؤُٞٙ ٝٛٞ كص٢ ٌٓصخ ٌُصٖ ثؼضصٞا ٓصٖ ٣غصؤُٚ ٓصٖ ثصبة اُزؾصذ١ "ٓصب  اُق٬ح ٝاُغ٬ّ

َّ ث٢٘ اعشائ٤َ   ػ٤ِٚ اُق٬ح ٝاُغ٬ّٓقش؟" كز٘ضٍ عٞسح ًبِٓخ ُ٪عبثخ ػ٠ِ اُزؾذ١ ك٤ج٤ّٖ ٤ُِٜٞد أٗٚ اُز١ أؽ

ػجصبساد اػغبص٣صصخ ٤ُغصذ كصص٢  اخزصصبس٣ؼِصْ دهصبئن ا٧ٓصصٞس ٝكّقصِٜب أٝكصص٠ ٓٔصب كص٢ اُزصصٞساح. ُص٤ظ ٛصصزا كوصو ٝاٗٔصب 

ُْ رصزًش اُؼض٣صض أثصذا   اُزٞساح ٝؽز٠ ُٞ ًبٕ ٓطِؼب  ػ٠ِ اُزٞساح ٝؽلظٜب ٌُبٕ ٓب رًشٙ ك٢ اُوشإٓ أٝك٠. اُزٞساح

 . اُوشإٓ عٔبٙ اُؼض٣ض.اعٔٚٝاٗٔب رزًش سئ٤ظ اُُؾَشه أٝ رزًش 

َٕ ) )عؼِ٘بٙ(: ْْ رَْؼوُِِصٞ ص ٌُ َِْ٘صبُٙ هُْشآٗ صب َػَشث٤ِّ صب ََُؼَِ ّ  ُْٖ ٣زًش أٓٞسا  رزؼِصن ثصب٩ٗضاٍ، هصبٍ رؼصب٠ُ: )اَِٗصب َعَؼ اَِٗصُٚ كِص٢ أُ َٝ  )

(  ْ ٤ٌِ ٌِزَبِة ََُذ٣َْ٘ب ََُؼ٢ِِ  َؽ ُْ ّّ اٌُزصبة( أ٣صٖ؟ كص٢ اُغصٔبء، )ُصذ٣٘ب( أ٣صٖ؟ ػ٘صذ هللا ػصض ٝعصَ، )ُؼِص٢ ٗا ( اُضخشف( )أُ

 ٣ٖ؟ ك٢ اُؼِٞ، ارٕ ٛزا ٤ُظ اٗضا٫ . ؽ٤ٌْ( أ

 (:ٙآ٣خ )

 *نم قبل تعبنى فى سُسح ٌس )مه سسُل( َقبل فً انضخشف )مه وجً(؟)د.فبضم انسبمشائى(

ًَ ُلظخ ٗبعجذ أُٞهٖ اُصز١ ٝسدد ك٤صٚ كلص٠ عصٞسح ا٩ٗغصبٕ هصبٍ رؼصب٠ُ )ٓصب ٣صؤر٤ْٜ ٓصٖ سعصٍٞ ا٫ ًصبٗٞا ثصٚ 

( ٝٓب ٣ؤر٤ْٜ ٖٓ ٗج٢ ا٫ ًبٗٞا ثٚ ٣غزٜضئٕٞ ٙٗج٢ ك٢ ا٤ُٝ٧ٖ ) ٣غزٜضئٕٞ( ٝهبٍ ك٢ اُضخشف )ًْٝ أسعِ٘ب ٖٓ

(( كوُٞٚ )ًْ أسعِ٘ب( ٣ل٤ذ اُزٌض٤ش كبٕ )ًْ( ٛزٙ خجش٣خ ٢ٛٝ رل٤ذ اُزٌض٤ش ٝا٧ٗج٤بء أًضصش ٓصٖ اُشعصَ كصبٕ ًصَ 7)

ّْ اُخجش٣صخ. عصبء كص٢ ٓص٬ى اُزؤ٣ٝصَ: "ُٔصب روصذّ كص٢ آ٣صخ  سعٍٞ ٗجص٢ ُٝص٤ظ ًصَ ٗجص٢ سعص٫ٞ  ك٘بعصت ًِٔصخ ٗجص٢ ًص
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اُضخشف ُلع )ًْ( اُخجش٣خ ٢ٛٝ ُِزٌض٤ش ٗبعت رُصي ًِصٚ ٓصٖ ٣صٞؽ٠ ا٤ُصٚ ٓصٖ ٗجص٢ ٓشعصَ أٝ ٗجص٢ ؿ٤صش ٓشعصَ 

 كٞسد ٛ٘ب ٓب ٣ؼْ اُق٘ل٤ٖ ػ٤ِْٜ اُغ٬ّ".

 

 (:ٕٖآ٣خ )

 *مب انفشق ثٍه ِسخشٌبً َُسخشٌبً؟

 د.كبمَ اُغبٓشائ٠ :

اُغصص٤ٖ كٜصص٢ ٓصصٖ ثصصبة ا٩عصصزـ٬ٍ ِعصصخش٣ب ( ثٌغصصش اُغصص٤ٖ ٛصص٢ ٓصصٖ ا٩عصصزٜضاء ٝاُغصصخش٣خ أٓب)ُعصصخش٣ب ( ثنصصْ )

 ٝاُزغخ٤ش.

 

 انُصبٌب انعمهٍخ:

 . أخذ العظة والعبرة بما حل باألمم السابقة 

 . توحٌد اإللوهٌة والربوبٌة متالزمان 

  فهذا ٌوجب شكره بتوحٌد اإللوهٌة تفكر فً مخلوقات هللا حٌث جعل لنا بٌن الجبال طرق نسٌر فٌها 

  بمنزلة الروح فً الجسد .أهمٌة الوحً فً هداٌة الناس فهو 

 . الهداٌة المسندة للرسول صلى هللا علٌه وسلم هً هداٌة اإلرشاد ال هداٌة التوفٌق 

 . ما عند المشركٌن من توحٌد الربوبٌة ال ٌنفعهم ٌوم القٌامة 

 . من عظمة هللا أن كمٌة المطر ال تزٌد وال تنقص فً كل سنة فقط ٌختلف التوزٌع 

 دابة .احرصً على دعاء ركوب ال 

 . حب المرأة للزٌنة مجبولة علٌها لكن المبالغة ٌعد نقص 

 . كل نعمة تقتضً شكرا 

 سبوا اإلناث إلٌه وكرهوهن ألنفسهم .مشركٌن فً تصوراتهم عن ربهم حٌث نجور ال 

 المعاصً بالقدر . بطالن االحتجاج على 

 . المشاهدة أحد األسس إلثبات الحقائق 

 . خطر التقلٌد األعمى 

  من أسبابا ضالل األمم السابقة .التقلٌد 

 . احذري التعصب للقبٌلة والفخذ حتى ال ٌخرجك عن الحق 

 . البراءة من الكفر والكافرٌن الزمة 

 . بقاء التوحٌد فً ذرٌة إبراهٌم علٌه السالم 

 . تبرئً من كل ما ٌغضب هللا وابغضٌه واسألً هللا الهداٌة للعلم والعمل 
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 ا عن اآلخرة .احذري من الدنٌا واالنشغال به 

 .  انتبهً من االعتراض على األقدار لم هذا رزق بأموال  ولم أعطً هذا فإن الرزاق هو هللا 

   رحمة هللا خٌر مما ٌجمعون اإلنسان ٌموت وٌترك ما وراءه ومقسم األرزاق فً الدنٌا هو األولى

 الذي ٌعطً الرسالة لمن ٌرٌد  .

  النبوة تكرٌم إلهً وال عالقة له بالموازٌن البشرٌة. 

 . الدنٌا لٌست مقٌاس ٌعطٌها هللا لمن ٌحب ومن ال ٌحب 

 . تقسٌم األرزاق خاضع لحكمة هللا 

 ها الكافر شربة ماء .نحقارة الدنٌا عند هللا فلو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى م 

 لهم عقال وأغزرهم ظم الرجال قدرا وأعالهم فخرا وأكمعمحمد بن عبد هللا صلى هللا علٌه وسلم هو أ

 علما وأجلهم رأٌا وعزما وجزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم .

 

 

 (: 98( إنى اٌَخ ) 34انثبوً مه اٌَخ )  انمقطع

 انتفسٍش انمُضُعً نهمقطع:

 اٌُش٣ٔخ ا٣٥بد ث٤٘ذ ُٔب. ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ اُ٘ج٢ ٝرغ٤ِخ هللا، رًش ػٖ أُؼشك ؽبٍ( ٘ٗ – ٖٙ) ا٣٥بد

 ٝإٔ هللا، ػ٘ذ ُْٜ ًشآخ ػ٠ِ ٣ذٍ ٫ ٜٓ٘ب اُلغبس ٣ؼطبٙ ٓب ٝإٔ هللا؛ ػ٠ِ ٝٛٞاٜٗب اُذ٤ٗب اُؾ٤بح صٛبدح اُغبثوخ

 هللا، رًش ػٖ ػ٢ٔ ْٝٛ ا٧ػشاك، رِي ٣٘بُٕٞ هذ اُز٣ٖ أُٝئي ٓق٤ش ٣ج٤ٖ اعزطشد ُِٔزو٤ٖ، سثي ػ٘ذ ا٥خشح

 .ُِٔزو٤ٖ أُؼذ ا٥خشح ُشصم رئِْٜٛ اُز٢ اُطبػبد ػٖ ٓ٘قشكٕٞ

 هللا ف٠ِ اُشعٍٞ ػ٠ِ هش٣ؼ هؼ٘ذ ُٔب. كشػٕٞ ٓغ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ هقخ ٖٓ اُؼجشح( ٙ٘ – ٙٗ) ا٣٥بد

 كشػٕٞ، ٓغ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ هقخ رؼب٠ُ رًش ٝاُغبٙ؛ أُبٍ ػذ٣ْ كو٤ش أٗٚ ثغجت اُ٘جٞح، أٓش ك٢ ٝعِْ ػ٤ِٚ

 دػٞح هجٍٞ ٝسكل ٝعِطبٗٚ، ثٔبُٚ اُزغجش ا٠ُ كشػٕٞ عجوْٜ كوذ ٝاؽذ، ٝاُطـ٤بٕ اُؼ٘بد ٓ٘طن إٔ ا٠ُ ٤ُؾ٤ش

 .ٝاُجشٛبٕ ثبُؾغخ اُغو٤ٔخ اُؾجٜخ ٛزٙ اٌُش٣ٔخ ا٣٥بد كشدد ٓٞع٠؛ ٖٓ ٝعبٛب ٓب٫ أًضش أٗٚ ثؾغخ اُؾن

 . اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ػ٤غ٠ هقخ ٖٓ اُؼجشح( ٙٙ – 7٘) ا٣٥بد

ُْ ( 7ٖ – 7ٙ) ا٣٥بد  إٔ اُغبػخ ا٫ ٣٘ظشٕٝ َٛ: "عجؾبٗٚ هبٍ ُٔب. اُو٤بٓخ ٣ّٞ أُئ٤ٖ٘ٓ ػجبدٙ ػ٠ِ هللا َِٗؼ

 ُجؼل ثؼنْٜ ٣ٞٓئز ا٧خ٬ء: "رؼب٠ُ هُٞٚ كؤُٜٝب اُو٤بٓخ، ثؤؽٞاٍ ٣زؼِن ٓب ثؼل ػو٤جٚ رًش" ثـزخ رؤر٤ْٜ

 ".أُزو٤ٖ ا٫ ػذٝ

 ؽبٍ ثزًش أػوجٚ ا٧ثشاس اُغؼذاء ؽبٍ عجؾبٗٚ رًش ُٔب. اُو٤بٓخ ٣ّٞ اُلغبس ا٧ؽو٤بء ؽبٍ( 8ٓ – 7ٗ) ا٣٥بد

 .اُؾبُز٤ٖ ث٤ٖ ٝأُوبسٗخ اُقٞسر٤ٖ، ث٤ٖ ُِٔوبثِخ اُلغبس؛ ا٧ؽو٤بء

 .ٝاُؾش٣ي اُُٞذ ػٖ رؼب٠ُ هللا ر٘ض٣ٚ( 89 – 8ٔ) ا٣٥بد
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الــقــــرآنمـــدارســـة ســـور   

 :انتمٍٍذ

ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ ؾٔذهلل ٝاُق٬ح ٝاُغ٬ّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب اُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 اُِْٜ اسصه٘ب أػٔبٍ اُغشائش ٝاعؼَ ُ٘ب عش٣شح ث٤٘٘ب ٝث٤٘ي ٫ ٣ؼِٜٔب ا٫ أٗذ ، ٝاسصه٘ب اُؾغ٘بد اُغبس٣بد..

هبٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )ُٞ ً٘ذ ٓزخزا خ٬٤ِ ٫رخزد أثب ثٌش خ٬٤ِ ٌُٝ٘ٚ أخ٢ ٝفبؽج٢ ،ٝهذ ارخز هللا ػض 

 ٓغِْ .ٝعَ فبؽجٌْ خ٬٤ِ (سٝاٙ 

 ٓب اُلشم ث٤ٖ اُقؾجخ ٝاُخِخ ؟

اُخ٤َِ ٓؾزن ٖٓ اُخِخ ٢ٛٝ أُٞدح ٝأُؾجخ اُز٢ رخِِذ اُوِت كقبسد خ٬ُٚ أ١ ك٢ ثبه٘ٚ ٢ٛٝ ًٔبٍ 

 أُؾجخ ٝخبُـ أُؾجخ .

 اُقبؽت ٓؾزن ٖٓ أُقبؽجخ ك٢ ؽ٢ء ٝأُؼبؽشح ٣وبٍ فؾجٚ ٝفبؽجٚ أ١ ػبؽشٙ ٝاُقبؽت أُؼبؽش 

  .كبُخ٤َِ أػٔن فذاهخ ٝؽجب 

 هبٍ صؼِت : اٗٔب ع٢ٔ اُخ٤َِ خ٬٤ِ ٧ٕ ٓؾجزٚ رزخَِ اُوِت ك٬ رذع ك٤ٚ خ٬ِ ا٫ ٨ٓرٚ .

 هبٍ رؼب٠ُ: )ا٧خ٬ء ٣ٞٓئز ثؼنْٜ ُجؼل ػذٝ ا٫ أُزو٤ٖ(

 اُخِخ ٢ٛ اُقذاهخ اُؾ٤ٔٔخ ،ٝاُقذاهخ اُؾ٤ٔٔخ أٝ اُخِخ رج٠٘ ػ٠ِ دػبٓز٤ٖ:

  آب ػ٠ِ هبػخ هللا ٝآب ػ٠ِ ٓؼق٤خ هللا.

ث٤٘ذ ػ٠ِ ٓؼق٤خ هللا كؤعبعٜب أٓشإ :آب أُقبُؼ ٝآب اُؾٜٞاد ،ٝػ٠ِ ًَ كؤ٣خ خِخ ٝأ٣خ فذاهخ ٝأ٣خ كبرا 

ػ٬هخ رج٠٘ ػ٠ِ ٓؼق٤خ أٝ ػ٠ِ ٓقِؾخ ًَ ٜٓ٘ٔب ٣ِو٢ اُِّٞ ػ٠ِ اُطشف ا٥خش ٣ٝظٖ إٔ اُطشف ا٥خش 

 ٛٞ اُغجت ك٢ ٛزا اُؾوبء اُز١ أٝفِٚ.

ٙ أُٞدح ٝأُؾجخ رز٘ب٠ٓ ؽز٠ إٔ ٛزا اُ٘ٔبء ٣زطٞس ا٠ُ اُذاس ا٥خشح أٓب خِخ أُئ٤ٖ٘ٓ ث٤ْٜ٘ ٓٞدح ٝٓؾجخ ،ٛز

 ٖٓ ثؼل ٓب ٣غؼذ أُئٖٓ ك٢ اُغ٘خ إٔ ٣ِو٠ ٓغ أخ٤ٚ أُئٖٓ ،ٝأُٞدح اُز٢ ث٤ٜ٘ٔب .

 كخِخ أُئ٤ٖ٘ٓ سثؼ ك٢ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح .

سأ٣زٚ ٣زًشى ثبهلل ٣ٝذُي ُٔب ك٤ٚ سثؼ اُذ٤ٗب رؼ٤٘ي ػ٠ِ هبػخ هللا ٝروٞٓي ػ٘ذ اُخَِ ٝر٘قؼ ُي ػ٘ذ اُضَُ ٝارا 

 خ٤ش ُي.

أٓب سثؼ ا٥خشح كٜٞ خ٤ِِي ٝرضداد أُٞدح ٫ٝ ٣زجشأ ٓ٘ي ثَ ٣ؾلغ ُقبؽجٚ إ ًبٕ ٖٓ أَٛ اُ٘بس ٣ؾلغ ُٚ 

 ٤ُذخَ اُغ٘خ ،ٝإ ًبٕ ك٢ ٓ٘ضُخ أهَ ك٢ اُغ٘خ ٖٓ ٓ٘ضُزٚ ٣شكؼٚ هللا ُٔ٘ضُخ فبؽجٚ ٌٝٛزا .

ؾجخ عبػخ ،ك٤ِظ ٛ٘بى ػ٬هخ ك٢ ا٧سك أؽشف ٖٓ اُؼ٬هخ ث٤ٖ ٝهللا عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ٣غؤٍ اُؼجذ ػٖ ف

 ٓئ٤ٖ٘ٓ

ٝٓب ٖٓ ػ٬هخ أدّٝ ٖٓ ػ٬هخ ث٤ٖ ٓئ٤ٖ٘ٓ ،ٝٓب ٖٓ ػ٬هخ أًضش ٗٔبء ٖٓ ػ٬هخ ث٤ٖ ٓئ٤ٖ٘ٓ ،ٝا٣٧بّ ٫ رض٣ذ 

 ٛزٙ اُؼ٬هبد ا٫ ٓزبٗخ ،٫ٝ رض٣ذ اُق٬د ث٤ٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ا٫ ٝصٞهب ٝٓؾجخ .

 ٞاٗٚ ٝأفذهبئٚ ثؼ٘ب٣خ كبئوخ ،٧ٕ اُقبؽت عبؽت ،ٝا٩ٗغبٕ ٣ؼشف ٖٓ هش٣٘ٚ.ػ٠ِ ًَ اٗغبٕ إٔ ٣خزبس اخ

 ٝه٤َ ٫ رقبؽت ٖٓ ٫ ٣ٜ٘ل ثي ا٫ هللا ؽبُٚ، ٫ٝ ٣ذُي ػ٠ِ هللا ٓوبُٚ.

 ٣غت إٔ رخزبس اُقبؽت ثؾ٤ش ارا رٌِْ رضداد ػِٔب ٖٓ ٬ًٓٚ .

ك٢ٜ ؿ٤٘ٔخ ك٢ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح ،٧ٕ ع٤ٔغ كب٧خٞح ا٣٩ٔب٤ٗخ ص٤ٔ٘خ عذا ،أًضش١ ٖٓ اُشكوخ اُقبُؾخ ٝٗٞػ٤ٜب 

 اُؼ٬هبد ٝاُقذاهبد رٌٕٞ ػذاٝح ٝؽغشح ٝٗذآخ ا٫ فؾجخ ا٧خ٤بس اُقبُؾ٤ٖ ك٢ٜ سثؼ ٝكٞص ٝؽلبػخ .

 هبٍ رؼب٠ُ: )ا٧خ٬ء ٣ٞٓئز ثؼنْٜ ُجؼل ػذٝ ا٫ أُزو٤ٖ(

 ع٘زذاسط ثبرٕ هللا ٛزٙ ا٣٥خ ك٢ رذاسع٘ب ا٤ُّٞ.
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 سورة الـــزخــــرف

 فُائذ َأسئهخ تذثشٌخ:

٫َ  }   [ ٖ٘ ـٖٖ ] ْٞ َُ َٝ  ْٕ َٕ  أَ ٌُٞ خ   اَُ٘بطُ  ٣َ َٓ اِؽَذح   أُ َِْ٘ب َٝ ْٖ  ََُغَؼ َٔ لُشُ  ُِ ٌْ َ٣  ِٖ َٔ ْْ  ثِبَُشْؽ ِٜ ْٖ  ُعوُل ب ُِج٤ُُٞرِ َؼبِسطَ  كََنخ   ِٓ َٓ  َػ٤ََِْٜب َٝ

 َٕ ْْ * ٣َْظَُٜشٝ ِٜ ُِج٤ُُٞرِ اث ب َٝ َٞ ا أَْث ُعُشس  َٕ  َػ٤ََِْٜب َٝ ٌِئُٞ ُصْخُشك ب*  ٣َزَ َٝ  ْٕ اِ َٝ  َُّ ب َرُِيَ  ًُ َٔ زَبعُ  َُ َُْؾ٤َبحِ  َٓ ٤َْٗب ا ا٥ِْخَشحُ  اُذُّ  ِػْ٘ذَ  َٝ

َٖ  َسث يَ  زَو٤ِ ُٔ ِْ ُِ }   

 ؟ ُشعُٞٚ رؼب٠ُ هللا مشثٚ اُز١ أُضَ ٛزا ٣ذٍ ٓبرا ػ٠ِ – ط  

 اُذ٤ٗب َُٞعغ ؽ٤ئب، ػ٤ِٜب ٣وذّ ٫ اُز٢ ثؼجبدٙ، ٝسؽٔزٚ ُطلٚ ٫ُٞ ٝأٗٚ ؽ٤ئب، ػ٘ذٙ رغٟٞ ٫ اُذ٤ٗب ثؤٕ رؼب٠ُ ٣خجش

ْْ  }  ُٝغؼَ ػظ٤ٔب، رٞع٤ؼب ًلشٝا اُز٣ٖ ػ٠ِ ِٜ ْٖ  ُعوُل ب ُِج٤ُُٞرِ َؼبِسطَ  كََنخ   ِٓ َٓ  َػ٤ََِْٜب }  كنخ ٖٓ دسعب  : أ١  { َٝ

 َٕ    . عطٞؽْٜ ػ٠ِ  { ٣َْظَُٜشٝ

 {  ْْ ِٜ ُِج٤ُُٞرِ اث ب َٝ َٞ ا أَْث ُعُشس  َٕ  َػ٤ََِْٜب َٝ ٌِئُٞ    { صخشكب }  ُْٜ ُٝغؼَ كنخ، ٖٓ  { ٣َزَ

 خٞكب ثؼجبدٙ سؽٔزٚ رُي ٖٓ ٓ٘ؼٚ ٌُٖٝ ٣ؾزٜٕٞ، ٓب ٝأػطبْٛ اُضخبسف، ثؤٗٞاع د٤ٗبْٛ ُْٜ ُضخشف  : أ١

 أٓٞس ثؼل اُؼجبد ٣ٔ٘غ أٗٚ ػ٠ِ د٤َُ ٛزا كل٢ اُذ٤ٗب، ؽت ثغجت أُؼبف٢ ًٝضشح اٌُلش ك٢ اُزغبسع ٖٓ ػ٤ِْٜ

 ٓزبع أُزًٞساد ٛزٙ ًَ ٝإٔ ثؼٞمخ، ع٘بػ هللّا  ػ٘ذ رضٕ ٫ اُذ٤ٗب ٝإٔ ُٔقبُؾْٜ، خبفب أٝ ػبٓب ٓ٘ؼب اُذ٤ٗب

 ٝاعز٘بة أٝآشٙ ثبٓزضبٍ ُشثْٜ ُِٔزو٤ٖ خ٤ش رؼب٠ُ هللّا  ػ٘ذ ا٥خشح ٝإٔ كب٤ٗخ، ٌٓذسح، ٓ٘ـقخ، اُذ٤ٗب، اُؾ٤بح

 كٔب خبُذٕٝ، ك٤ٜب ْٝٛ ا٧ػ٤ٖ، ٝرِز ا٧ٗلظ رؾز٤ٜٚ ٓب اُغ٘خ ٝك٢ ٝعٚ، ًَ ٖٓ ًبَٓ ربّ ٗؼ٤ٜٔب ٧ٕ ٗٞا٤ٛٚ،

   .  " اُذاس٣ٖ ث٤ٖ اُلشم أؽذ

ْٖ  }   [ 9ٖ ـٖٙ ]  َٓ ْٖ  ٣َْؼؼُ  َٝ شِ  َػ ًْ ِٖ  ِر َٔ َٞ  َؽ٤ْطَبٗ ب َُُٚ  ُٗو٤َ لْ  اَُشْؽ ٖ   َُُٚ  كَُٜ ْْ *  هَِش٣ اَُِٜٗ َٝ  ْْ َُٜٗٝ ِٖ  ٤ََُُقذُّ َِ  َػ  اَُغج٤ِ

 َٕ ٣َْؾَغجُٞ َٝ  ْْ َٕ  أََُٜٗ ْٜزَُذٝ ٍَ  َعبَءَٗب اَِرا َؽز٠َ*  ُٓ ث٤ََْ٘يَ  ث٢ِ٘٤َْ ٤َُْذَ  ٣َب هَب ِٖ  ثُْؼذَ  َٝ ْؾِشه٤َْ َٔ ُْ ُٖ  كَجِْئظَ  ا ُْوَِش٣ ْٖ *  ا َُ َٝ  ُْ ٌُ ْ٘لََؼ َ٣ 

 َّ ْٞ َ٤ ُْ ْْ  اِرْ  ا زُ ْٔ ْْ  ظََِ ٌُ َ َُْؼَزاةِ  ك٢ِ أَٗ َٕ  ا ٞ ًُ ْؾزَِش ُٓ }   

 ؟ هللا شرً ػٖ أػشك ٖٓ ػوٞثخ ٢ٛ ٓب – ط  

ْٖ  }   : كوبٍ رًشٙ، ػٖ أػشك ُٖٔ اُج٤ِـخ، ػوٞثزٚ ػٖ رؼب٠ُ ٣خجش َٓ ْٖ  }  ٣ٝقذ ٣ؼشك  : أ١  { ٣َْؼؼُ  َٝ شِ  َػ ًْ  ِر

 ِٖ َٔ  خ٤ش هجَ كوذ هجِٜب، كٖٔ ػجبدٙ، اُشؽٖٔ ثٜب سؽْ سؽٔخ أػظْ ٛٞ اُز١ اُؼظ٤ْ، اُوشإٓ ٛٞ اُز١  { اَُشْؽ

 ثؼذٛب ٣غؼذ ٫ خغبسح ٝخغش خبة كوذ ٝسدٛب، ػٜ٘ب أػشك ٖٝٓ ٝاُشؿبئت، أُطبُت ثؤػظْ ٝكبص أُٞاٛت،

  أصا، أُؼبف٢ ا٠ُ ٣ٝئصٙ ٤٘ٔ٣ٝٚ، ٣ٝؼذٙ ٣ٝقبؽجٚ، ٣وبسٗٚ ٓش٣ذا، ؽ٤طبٗب اُشؽٖٔ ُٚ ٝه٤َل أثذا،

 {  ْْ اَُِٜٗ َٝ  ْْ َُٜٗٝ ِٖ  ٤ََُُقذُّ َِ  َػ َٕ  }   . اُو٣ْٞ ٝاُذ٣ٖ أُغزو٤ْ، اُقشاه  : أ١  { اَُغج٤ِ ٣َْؾَغجُٞ َٝ  ْْ َٕ  أََُٜٗ ْٜزَُذٝ  رض٤٣ٖ ثغجت  { ُٓ

   . ٝٛزا ٛزا كبعزٔغ اُؾن، ػٖ ٝاػشامْٜ ُٚ، ٝرؾغ٤٘ٚ ُِجبهَ اُؾ٤طبٕ

   ؟ ًزُي ٤ُٝظ ٜٓزذ، أٗٚ ظٖ اٗٚ ؽ٤ش ٖٓ ػزس، ٖٓ ُٜزا كَٜ  : ه٤َ كبٕ

 ك٢ كضٛذٝا ا٫ٛزذاء، ػ٠ِ رٌْٜٔ٘ ٓغ هللّا، رًش ػٖ ا٩ػشاك عِْٜٜ ٓقذس اُز٣ٖ ٝأٓضبُٚ، ُٜزا ػزس ٫  : ه٤َ

  . عشْٜٓ ٝاُغشّ رٗجْٜ، كبُزٗت اُجبهَ، ك٢ ٝسؿجٞا ػ٤ِٚ، اُوذسح ٓغ اُٜذٟ
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 ٝا٥خشح؟ اُذ٤ٗب ك٢ أُؼشك ؽبٍ ٓب – ط  

   . اُؾوبئن ٝاٗو٬ة ٝاُـ٢ّ، اُن٬ٍ ٝٛٞ هش٣٘ٚ، ٓغ اُذ٤ٗب، ك٢ هللّا  رًش ػٖ أُؼشك ٛزا ؽبُخ كٜزٙ -

 ٣غجش ٫ اُز١ ٝاُؾضٕ ٝاُزؾغش، اُ٘ذّ اظٜبس  : ٝٛٞ ا٧ؽٞاٍ، ؽش كٜٞ ا٥خشح، ك٢ سثٚ عبء ارا ؽبُٚ، ٝأٓب -

١ ٓقبثٚ، ٍَ  َعبَءَٗب اَِرا َؽز٠َ }   : رؼب٠ُ هبٍ ُٜٝزا هش٣٘ٚ، ٖٓ ٝاُزجش  ث٤ََْ٘يَ  ث٢ِ٘٤َْ ٤َُْذَ  ٣َب هَب ِٖ  ثُْؼذَ  َٝ ْؾِشه٤َْ َٔ ُْ  كَجِئْظَ  ا

 ُٖ ُْوَِش٣    { ا

َّ  }   : رؼب٠ُ هُٞٚ ك٢ ًٔب ْٞ َ٣ ُْ  ٣ََؼلُّ  َٝ ِٚ  َػ٠َِ اُظَبُِ ٍُ  ٣ََذ٣ْ غَ  ارََخْزدُ  ٤َُْز٢َِ٘ ٣َب ٣َوُٞ ٍِ اُشَ  َٓ ٣َِْز٠َ ٣َب َعج٬٤ِ   ُعٞ ْْ  ٤َُْز٢َِ٘ َٝ َُ 

ِٖ  أََم٢َِِ٘ َُوَذْ  َخ٬٤ِِ   ك٬َُٗ ب أَرَِخزْ  شِ  َػ ًْ َٕ  َعبَء٢ِٗ اِرْ  ثَْؼذَ  اُز  ب ًَ َٝ  ُٕ ِٕ  اَُؾ٤ْطَب َْٗغب    { َخُز٫ٝ   ُِْ٪ِ

 ؟ ػْٜ٘ ٣ٝخلق اُو٤بٓخ ٣ّٞ اُؼزاة ك٢ اُظب٤ُٖٔ اؽزشاى ٣٘لغ َٛ – ط  

ْٖ  }   : رؼب٠ُ ٝهُٞٚ َُ َٝ  ُْ ٌُ ْ٘لََؼ َ٣  َّ ْٞ َ٤ُْ ْْ  اِرْ  ا زُ ْٔ ْْ  ظََِ ٌُ َ َُْؼَزاةِ  ك٢ِ أَٗ َٕ  ا ًُٞ ْؾزَِش  ك٢ اؽزشاًٌْ اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٣٘لؼٌْ ٫ٝ  : أ١  { ُٓ

   . ٝػزاثٚ ػوبثٚ ك٢ كبؽزشًزْ اُظِْ، ك٢ اؽزشًزْ ٧ٌْٗ ٝرُي ٝأخ٬إًْ، ٝهشٗبإًْ أٗزْ اُؼزاة،

ب، ٣٘لؼٌْ ُٖٝ  ٛبٕ أُؼبهجٕٞ، ك٤ٜب ٝاؽزشى اُذ٤ٗب، ك٢ ٝهؼذ ارا أُق٤جخ كبٕ أُق٤جخ، ك٢ اُزغ٢ِ سٝػ أ٣ن 

 ساؽخ، أد٠ٗ ك٤ٚ ٓب ػوبة، ًَ عٔؼذ كبٜٗب ا٥خشح، ٓق٤جخ ٝأٓب ثجؼل، ثؼنْٜ ٝرغ٠َِ اُٜٕٞ، ثؼل ػ٤ِْٜ

   . ثشؽٔزي رش٣ؾ٘ب ٝإٔ اُؼبك٤خ، سث٘ب ٣ب ٗغؤُي  . اُشاؽخ ٛزٙ ٫ٝ ؽز٠

ْٗذَ  }   [ ٘ٗ ـٓٗ ]  غُ  أَكَؤَ ِٔ َْ  رُْغ ْٝ  اُقُّ ِْٜذ١ أَ ٢َ  رَ ْٔ ُُْؼ ْٖ  ا َٓ َٝ  َٕ ب ٍ   ك٢ِ ًَ ٖ   َم٬َ ج٤ِ ب*  ُٓ َٓ ِ َٖ  كَب ْْ  كَبَِٗب ثِيَ  َْٗزَٛجَ ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ْ٘زَوِ ُٓ 

 * ْٝ ْْ  اَُِز١ ُِٗش٣ََ٘يَ  أَ َػْذَٗبُٛ ْْ  كَبَِٗب َٝ ِٜ َٕ  َػ٤َِْ ْوزَِذُسٝ ِغيْ *  ُٓ ْٔ ْ   ِفَشاه   َػ٠َِ اَِٗيَ  ا٤َُِْيَ  أُِٝؽ٢َ  ثِبَُِز١ كَبْعزَ ْغزَو٤ِ اَُِٗٚ *  ُٓ َٝ 

ش   ًْ يَ  َُيَ  َُِز ِٓ ْٞ ُِوَ فَ  َٝ ْٞ َع َٝ  َٕ ٍْ *  رُْغؤَُُٞ اْعؤَ َٝ  ْٖ َِْ٘ب َٓ ْٖ  أَْسَع ْٖ  هَْجِِيَ  ِٓ َِْ٘ب ُسُعَِِ٘ب ِٓ ْٖ  أََعَؼ ِٓ  ِٕ ِٖ  ُدٝ َٔ  آَُِٜخ   اَُشْؽ

 َٕ    { ٣ُْؼجَُذٝ

 ؟ ارًشٛب ثؤٓٞس ُٚ  ا٫عزغبثخ ػٖ أٌُزث٤ٖ آز٘بع ػٖ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ سعٍٞ هللا ع٠ِ – ط   

 ُٚ، ا٫عزغبثخ ػٖ أٌُزث٤ٖ آز٘بع ػٖ ُٚ ٓغ٤ِب ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ ُشعُٞٚ رؼب٠ُ ٣وٍٞ

ْٗذَ  }   : اُٜذٟ ا٠ُ ٣ذػْٞٛ صًبء ك٤ْٜ ٫ٝ ك٤ْٜ، خ٤ش ٫ ٝأْٜٗ - غُ  أَكَؤَ ِٔ َْ  رُْغ ْٝ  }  ٣غٔؼٕٞ ٫ اُز٣ٖ  : أ١  { اُقُّ  أَ

ِْٜذ١ ٢َ  رَ ْٔ ُُْؼ   ٣جقشٕٝ، ٫ اُز٣ٖ  { ا

ْٖ  }  رٜذ١ أٝ َٓ  َٕ ب ٍ   ك٢ِ ًَ ٖ   َم٬َ ج٤ِ ٖ    : أ١  { ُٓ  . ثٚ ٝسمبٙ ثن٬ُٚ، ُؼِٔٚ ٝامؼ، ث٤َ 

 كغذد هذ كٜئ٫ء ٣ٜزذ١، ٫ ٓج٤٘ب م٫٬ ٝاُنبٍ ٣جقش، ٫ ٝا٧ػ٠ٔ ا٧فٞاد، ٣غٔغ ٫ ا٧فْ إٔ كٌٔب -

 ٝث٤ٖ ث٤ْٜ٘ ٝرؾٍٞ رٔ٘ؼْٜ خج٤ضخ، ٝفلبد كبعذح، ػوبئذ ٝاعزؾذصٞا اُزًش، ػٖ ثبػشامْٜ ٝػوُْٜٞ، كطشْٛ

 ُٜٝزا ا٥خشح، ك٢ أٝ اُذ٤ٗب، ك٢ آب ٌٝٗبُْٜ، ػزاثْٜ ا٫ ٣جن ُْ كٜئ٫ء اُشدٟ، ٖٓ ا٫صد٣بد ُْٜ ٝرٞعت اُٜذٟ،

  رؼب٠ُ هبٍ
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ب} - َٓ ِ َٖ  كَب ْْ  كَبَِٗب ثِيَ  َْٗزَٛجَ ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ْ٘زَوِ  ثخجشٗب كبػِْ اُؼزاة،  ٗؼذْٛ ٓب ٗش٣ي إٔ هجَ ثي رٛج٘ب كبٕ  : أ١  { ُٓ

   . ٓ٘زؤٕٞ ْٜٓ٘ أٗب اُقبدم

 - {  ْٝ َػْذَٗبُْٛ اَُِز١ ُِٗش٣ََ٘يَ  أَ ْْ  كَبَِٗب }  اُؼزاة ٖٓ  { َٝ ِٜ َٕ  َػ٤َِْ ْوزَِذُسٝ  اُؾٌٔخ اهزنبء ػ٠ِ ٓزٞهق رُي ٌُٖٝ  { ُٓ

   . أٌُزث٤ٖ ٛئ٫ء ٝؽبٍ ؽبُي كٜزٙ رؤخ٤شٙ، أٝ ُزؼغ٤ِٚ

 ؟ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ٓؾٔذ ٗج٤ٚ هللا ٝف٠ ثٔبرا – ط 

ِغيْ  }  أٗذ ٝأٓب ْٔ  ػ٠ِ ٝؽشفب ا٤ُٚ، ٝدػٞح ثٚ ثب٫رقبف ٣ؤٓش ثٔب ٝارقبك ب، كؼ٬  { ا٤َُِْيَ  أُِٝؽ٢َ  ثِبَُِز١ كَبْعزَ

ْ   ِفَشاه   َػ٠َِ اَِٗيَ  }   . ؿ٤شى ٝك٢ ٗلغي ك٢ ر٘ل٤زٙ ْغزَو٤ِ  ٣ٞعت ٓٔب ٝٛزا ًشآزٚ، داس ٝا٠ُ هللا ا٠ُ ٓٞفَ  { ُٓ

 ث٠٘ ارا أف٤َ، أفَ ػ٠ِ ثب٤ٗب رٌٕٞ ٝفذم، ٝػذٍ ؽن أٗٚ ػِٔذ ارا ٝا٫ٛزذاء ثٚ اُزٔغي ص٣بدح ػ٤ِي

   . ٝاُغٞس ٝاُظِْ ٝا٧ٝٛبّ، اُؾٌٞى ػ٠ِ ؿ٤شى

اَُِٗٚ  } ش   }  اٌُش٣ْ اُوشإٓ ٛزا  : أ١  { َٝ ًْ يَ  َُيَ  َُِز ِٓ ْٞ ُِوَ  ٫ٝ هذسٛب، ٣وبدس ٫ ٝٗؼٔخ ع٤ِِخ، ٝٓ٘وجخ ٌُْ، كخش  : أ١  { َٝ

  ػ٘ٚ، ٣ٝشٛجٌْ اُؾش ٣ٝزًشًْ ػ٤ِٚ، ٣ٝؾضٌْ ٝا٧خش١ٝ، اُذ١ٞ٤ٗ اُخ٤ش ك٤ٚ ٓب أ٣نب ٣ٝزًشًْ ٝفلٜب، ٣ؼشف

فَ  }  ْٞ َع َٝ  َٕ  ثٜزٙ ٌْٓ٘ ًٝلشا ػ٤ٌِْ، ؽغخ ك٤ٌٕٞ ثٚ روٞٓٞا ُْ أّ ٝاٗزلؼزْ، كبسرلؼزْ ثٚ هٔزْ َٛ ػ٘ٚ،  { رُْغؤَُُٞ

   ؟ اُ٘ؼٔخ

 ؟ اُغبثو٤ٖ اُشعَ دػٞح ًبٗذ ؽ٢ء أ١ ا٠ُ – ط  

{  ٍْ اْعؤَ َٝ  ْٖ َِْ٘ب َٓ ْٖ  أَْسَع ْٖ  هَْجِِيَ  ِٓ َِْ٘ب ُسُعَِِ٘ب ِٓ ْٖ  أََعَؼ ِٓ  ِٕ ِٖ  ُدٝ َٔ َٕ  آَُِٜخ   اَُشْؽ  ٗٞع ُِٔؾش٤ًٖ ٣ٌٕٞ ؽز٠  { ٣ُْؼجَُذٝ

 ا٠ُ ٣ذػٞ ْٜٓ٘ أؽذا رغذ ُْ أؽٞاُْٜ، ػٖ ٝاعزخجشرْٜ عؤُزْٜ ُٞ كبٗي اُشعَ، ٖٓ أؽذا ك٤ٜب ٣زجؼٕٞ ؽغخ،

 هبٍ  . ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللا ػجبدح ا٠ُ ٣ذػٕٞ آخشْٛ، ا٠ُ أُْٜٝ ٖٓ اُشعَ، ًَ إٔ ٓغ هللا ٓغ آخش اُٚ ارخبر

َُوَذْ  }   : رؼب٠ُ َ   ك٢ِ ثََؼْضَ٘ب َٝ خ   ًُ َٓ ِٕ  َسُع٫ٞ   أُ اْعزَِ٘جُٞا هللَاَ  اُْػجُُذٝا أَ   : ُوٞٓٚ ٣وٍٞ هللا، ثؼضٚ سعٍٞ ًَٝ  { اُطَبُؿٞدَ  َٝ

 ٫ٝ فؾ٤ؼ، ػوَ ٖٓ ٫ ؽشًْٜ، ك٢ ٓغز٘ذ ُْٜ ٤ُظ أُؾش٤ًٖ إٔ ٛزا كذٍ ؿ٤شٙ، اُٚ ٖٓ ٌُْ ٓب هللا اػجذٝا

  . اُشعَ ػٖ ٗوَ

 ؟ ؿ٤شٙ دٕٝ ٝؽذٙهللا  ا٠ُ اُشعَ دػٞح إٔ ػ٠ِ ا٧ٓضِخ ثؼل ارًش – ط   

َُوَذْ  }   [ ٙ٘ ـٙٗ ] - ٔ  َِْ٘ب َٝ َٞع٠ أَْسَع َٕ  ا٠َُِ ثِآ٣َبرَِ٘ب ُٓ ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِئِ َٓ    . اُوقخ آخش ا٠ُ  { َٝ

ٍْ  }   : رؼب٠ُ هبٍ ُٔب اْعؤَ َٝ  ْٖ َِْ٘ب َٓ ْٖ  أَْسَع ْٖ  هَْجِِيَ  ِٓ َِْ٘ب ُسُعَِِ٘ب ِٓ ْٖ  أََعَؼ ِٓ  ِٕ ِٖ  ُدٝ َٔ َٕ  آَُِٜخ   اَُشْؽ  ؽبٍ رؼب٠ُ ث٤ٖ  { ٣ُْؼجَُذٝ

 كزًش ًزبثٚ، ك٢ رًشٛب ٖٓ أًضش رؼب٠ُ هللّا  ٧ٕٝ اُشعَ، دػٞاد ٖٓ ٣ٌٕٞ ٓب أؽٜش ٢ٛ اُز٢ ٝدػٞرٚ، ٓٞع٠

َُوَذْ  }   : كوبٍ كشػٕٞ، ٓغ ؽبُٚ َِْ٘ب َٝ َٞع٠ أَْسَع  ًبُؼقب، ثٚ، عبء ٓب فؾخ ػ٠ِ هبهؼخ د٫ُخ دُذ اُز٢  { ثِآ٣َبرَِ٘ب ُٓ

   . ا٣٥بد آخش ا٠ُ ٝاُؤَ، اُغشاد، ٝاسعبٍ ٝاُؾ٤خ،

َٕ  ا٠َُِ }  ْٞ ِٚ  كِْشَػ َِئِ َٓ َٝ  ٍَ ٍُ  اِٗ ٢ كَوَب َٖ  َسة   َسُعٞ ٤ ِٔ َُْؼبَُ    . عٞاٙ ٓب ػجبدح ػٖ ٜٝٗبْٛ ثشثْٜ، ا٩هشاس ا٠ُ كذػبْٛ  { ا
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ب }  َٔ ْْ  كََِ ْْ  اَِرا ثِآ٣َبرَِ٘ب َعبَءُٛ َْٜ٘ب ُٛ ِٓ  َٕ ٌُٞ  ٣ٌٖ كِْ ٝػِٞا، ظِٔب ثٜب، ٝاعزٜضأٝا ٝأٌٗشٝٛب، سدٝٛب  : أ١  { ٣َْنَؾ

ب }   : هبٍ ُٜٝزا ك٤ٜب، ٝمٞػ ٝػذّ ثب٣٥بد، ُوقٞس َٓ َٝ  ْْ ِٜ ْٖ  ُِٗش٣ جَشُ  ٢َِٛ  ا٫َِ  آ٣َخ   ِٓ ًْ ْٖ  أَ    { أُْخزَِٜب ِٓ

ْْ  }  اُغبثوخ، ٖٓ أػظْ أُزؤخشح ا٣٥خ  : أ١ أََخْزَٗبُٛ َُْؼَزاةِ  َٝ  آ٣بد ٝاُذّ، ٝاُنلبدع، ٝاُؤَ، ًبُغشاد،  { ثِب

ْْ  }   . ٓلق٬د َٕ  ََُؼَُِٜ    . ٝؽشْٛ ؽشًْٜ ٤ُضٍٝ ُٚ، ٣ٝزػٕ٘ٞ ا٩ع٬ّ، ا٠ُ  { ٣َْشِعُؼٞ

 

 ؟ ا٫عْ ثٜزا عٔٞٙ ُٝٔبرا(  اُغبؽش ٣ؤ٣ٜب)  ثوُْٜٞ أُوقٞد ٖٓ – ط  

هَبُُٞا } -  َب ٣َب }   : اُؼزاة ػ٤ِْٜ ٗضٍ ػ٘ذٓب  { َٝ   اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ٣ؼٕ٘ٞ  { اَُغبِؽشُ  أ٣َُّٜ

 ثٔب خبهجٞٙ ثؤٕ ا٤ُٚ كزنشػٞا ٓذؽب، ػ٘ذْٛ اُخطبة ٛزا ٣ٌٕٞ إٔ ٝآب ثٚ، اُزٌْٜ ثبة ٖٓ آب ٝٛزا، -

َب ٣َب }   : كوبُٞا اُغؾشح، ْٝٛ ػِٔبإْٛ، أْٜٗ ٣ضػٕٔٞ ٖٓ ثٚ ٣خبهجٕٞ ب َسثَيَ  ََُ٘ب اْدعُ  اَُغبِؽشُ  أ٣َُّٜ َٔ ِٜذَ  ثِ َْ٘ذىَ  َػ   { ِػ

َٕ  اََِٗ٘ب }  اُؼزاة ػ٘ب ٣ٌؾق إٔ ٝأُ٘بهت، اُلنبئَ ٖٓ ثٚ، ٝكنِي ثٚ، هللاّ  خقي ثٔب  : أ١ ْٜزَُذٝ ُٔ  هللاّ  ًؾق إ  { َُ

   . رُي ػ٘ب

 ؟ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ثٚ ٝػذٝا ثٔب اعشائ٤َ ث٢٘ آزضَ َٛ – ط 

ب }  َٔ َؾْلَ٘ب كََِ ًَ  ُْ ُْٜ٘ َُْؼَزاةَ  َػ ْْ  اَِرا ا ُٛ  َٕ ضُٞ ٌُ ْ٘    . ًلشْٛ ػ٠ِ ٝاعزٔشٝا ؿذسٝا، ثَ هبُٞا، ثٔب ٣لٞا ُْ  : أ١  { ٣َ

 ؟ هللا ػبهجْٜ ثٔبرا – ط 

َِْ٘ب }   : رؼب٠ُ ًوُٞٚ ٝٛزا ُْ  كَؤَْسَع ِٜ َٕ  َػ٤َِْ َُْغَشادَ  اُطُّٞكَب ا َٝ  ََ َٔ ُْوُ ا اَُنلَبِدعَ  َٝ اُظ َٝ َٝ -  َّ لََق٬َد   آ٣َبد   َد جَُشٝا ُٓ ٌْ  كَبْعزَ

بُٗٞا ًَ ب َٝ  ٓ ْٞ َٖ  هَ ٤ ِٓ ْغِش ب ُٓ َٔ َُ هَغَ  َٝ َٝ  ُْ ِٜ ْعضُ  َػ٤َِْ ب َسثَيَ  ََُ٘ب اْدعُ  َُٓٞع٠ ٣َب هَبُُٞا اُش  َٔ ِٜذَ  ثِ َْ٘ذىَ  َػ ْٖ  ِػ َؾْلذَ  َُئِ ْعضَ  َػَ٘ب ًَ  اُش 

 َٖ َ٘ ِٓ َٖ  َُيَ  َُُْ٘ئ َُُْ٘شِعَِ َؼيَ  َٝ ََ  ث٢َِ٘ َٓ ب اِْعَشائ٤ِ َٔ َؾْلَ٘ب كََِ ًَ  ُْ ُْٜ٘ ْعضَ  َػ َ   ا٠َُِ اُش  ْْ  أََع ُٛ  ُٙٞ ـُ ْْ  اَِرا ثَبُِ ُٛ  َٕ ضُٞ ٌُ ْ٘ َ٣ }   

 ؟ رُي ك٢ ؽن ُٚ َٝٛ هٞٓٚ ػ٠ِ كشػٕٞ اكزخبس ًبٕ ثٔبرا – ط  

َٗبَدٟ }  َٝ  ُٕ ْٞ ِٚ  ك٢ِ كِْشَػ ِٓ ْٞ ٍَ  هَ ِّ  ٣َب }   : ٝع٘ٞدٙ ٓبُٚ ٝأهـبٙ ٌِٓٚ، ؿشٙ هذ ثجبهِٚ، ٓغزؼ٤ِب  { هَب ْٞ ِْيُ  ٢ُِ أ٤ََُْظَ  هَ ُٓ 

ْقشَ  َِٛزِٙ  }  ك٤ٚ، أُزقشف ُزُي، أُبُي أُغذ  : أ١  { ِٓ َْٜٗبسُ  َٝ ْٖ  رَْغِش١ ا٧َْ  ٖٓ أُ٘غؾجخ ا٧ٜٗبس  : أ١  { رَْؾز٢ِ ِٓ

َٕ  أَك٬ََ  }   . ٝاُجغبر٤ٖ اُوقٞس ٝعو ك٢ ا٤َُ٘،  ؽ٤ش اُج٤ِؾ، عِٜٚ ٖٓ ٝٛزا اُؼش٣ل، اُط٣َٞ أُِي ٛزا  { رُْجِقُشٝ

   . عذ٣ذح أكؼبٍ ٫ٝ ؽ٤ٔذح، ثؤٝفبف ٣لخش ُْٝ رارٚ، ػٖ خبسط ثؤٓش اكزخش

 ثوُٞٚ كشػٕٞ ٣وقذ اُز١ ٖٓ – ط { (  ّْ ْٖ  َخ٤ْش   أََٗب أَ َٞ  اَُِز١ ََٛزا ِٓ ُٛ   ٖ ٤ِٜ  ؟  { َٓ

 اُز٤َُ ٝٛٞ اُؼض٣ض، أٗب  : أ١ هللّا، ػ٘ذ اُٞع٤ٚ اُشؽٖٔ، ٤ًِْ ػٔشإ، ثٖ ٓٞع٠ ثب٤ُٜٖٔ، ـ هللّا  هجؾٚ ـ ٣ؼ٢٘

بدُ  ٫ }  كـ ٛزا ٓغ  {ٝ  }   ؟ خ٤ش كؤ٣٘ب أُؾزوش، أُٜبٕ ٌَ َ٣  ُٖ  اُِغبٕ، ثلق٤ؼ ٤ُظ ٧ٗٚ ثب٬ٌُّ، م٤ٔشٙ ك٢ ػٔب  { ٣ُج٤ِ

   . ا٬ٌُّ ػ٤ِٚ صو٬٤ ًبٕ ُٝٞ هِجٚ، ك٢ ٓب ٣ج٤ٖ ًبٕ ارا ؽ٢ء، ك٢ اُؼ٤ٞة ٖٓ ٤ُظ ٝٛزا
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 سورة الـــزخــــرف

 ؟ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ػ٠ِ كشػٕٞ ٝؽجٜخ ؽغخ ثٔبرا – ط 

٫َ  }   : كشػٕٞ هبٍ صْ ْٞ ُْو٢َِ  كََِ ِٚ  أُ َِٞسح   َػ٤َِْ ْٖ  أَْع  ٓغ٬ٔ ٓض٣٘ب ٣ٌٕٞ إٔ اُؾبُخ، ثٜزٙ ٓٞع٠ ًبٕ ك٬ٜ  : أ١  { َرَٛت   ِٓ

ْٝ  }   ؟ ٝا٧عبٝس ثبُؾ٢ِ َؼُٚ  َعبءَ  أَ خُ  َٓ ٌَ ٬َئِ َٔ ُْ َٖ  ا ْوزَِش٤ِٗ    . هُٞٚ ػ٠ِ ٣ٝئ٣ذٝٗٚ دػٞرٚ، ػ٠ِ ٣ؼبٝٗٞٗٚ  { ُٓ

 ؟ كشػٕٞ  خؽجٜ اعشائ٤َ ث٢٘ فذم َٛ – ط  

ُٚ  كَبْعزََخقَ  }  َٓ ْٞ  ٖٓ رـ٢٘ ٫ٝ رغٖٔ ٫ اُز٢ اُؾجٚ، ٛزٙ ٖٓ ُْٜ أثذٟ ثٔب ػوُْٜٞ اعزخق  : أ١  { كَؤَهَبُػُٞٙ  هَ

   . اُؼوٍٞ مؼلبء ػ٠ِ ا٫ رشٝط ٫ٝ ثبهَ، ػ٠ِ ٫ٝ ؽن ػ٠ِ د٬٤ُ ٤ُٝغذ رؾزٜب، ؽو٤وخ ٫ٝ عٞع،

   ؟ رؾزٚ ٖٓ رغش١ ٝأٜٗبسٙ ُٚ، ٓقش ِٓي ٌُٕٞ ٓؾن، كشػٕٞ إٔ ػ٠ِ ٣ذٍ د٤َُ كؤ١

 ٫ ٨ٓ ُو٢ ٌُٝ٘ٚ ُٚ، هللا رؾ٤ِخ ٝػذّ ُغبٗٚ، ٝصوَ أرجبػٚ، ُوِخ ٓٞع٠ ثٚ عبء ٓب ثط٬ٕ ػ٠ِ ٣ذٍ د٤َُ ٝأ١

   . ٝثبهَ ؽن ٖٓ ارجؼٞٙ، هبٍ كٜٔٔب ػ٘ذْٛ، ٓؼوٍٞ

 هُٞٚ د٫ُخ ٓب – ط {  ْْ بُٗٞا اَُِٜٗ ب ًَ  ٓ ْٞ َٖ  هَ  ؟ { كَبِعو٤ِ

   . ٝاُؾش اُؾشى ُْٜ ٣ض٣ٖ كشػٕٞ، ُْٜ ه٤ل كغوْٜ، كجغجت 

ب }  َٔ َ٘ب }  ثؤكؼبُْٜ أؿنجٞٗب  : أ١  { آَعلَُٞٗب كََِ ْٔ ْٗزَوَ ْْ  ا ُْٜ٘ ِٓ  ْْ َٖ  كَؤَْؿَشْهَ٘بُٛ ِؼ٤ َٔ ْْ  أَْع َِْ٘بُٛ ض٬َ   َعَِل ب كََغَؼ َٓ َٝ  َٖ  ٤ُؼزجش  { ٦ُِِْخِش٣

   . أُزؼظٕٞ ثؤؽٞاُْٜ ٣ٝزؼع أُؼزجشٕٝ، ثْٜ

ب }   [ ٘ٙ ـ7٘ ] َٔ َُ ُٖ  ُمِشةَ  َٝ َْ  اْث ْش٣َ ض٬َ   َٓ ُٓيَ  اَِرا َٓ ْٞ ُْ٘ٚ  هَ ِٓ  َٕ ٝ هَبُُٞا*  ٣َِقذُّ ّْ  َخ٤ْش   أَآَُِٜزَُ٘ب َٝ َٞ  أَ ب ُٛ  ا٫َِ  َُيَ  َمَشثُُٞٙ  َٓ

َْ  َعَذ٫   ْْ  ثَ ُٛ   ّ ْٞ َٕ  هَ ٞ ُٔ ْٕ *  َخِق َٞ  اِ َ٘ب َػْجذ   ا٫َِ  ُٛ ْٔ َْٗؼ ِٚ  أَ َِْ٘بُٙ  َػ٤َِْ َعَؼ ض٬َ   َٝ ََ  ُِج٢َِ٘ َٓ ْٞ *  اِْعَشائ٤ِ َُ َِْ٘ب ََٗؾبءُ  َٝ ْْ  ََُغَؼ ٌُ ْ٘ ِٓ 

خ   ٌَ ٬َئِ َٕ  ا٧َْْسكِ  ك٢ِ َٓ اَُِٗٚ *  ٣َْخُِلُٞ َٝ   ْ ِْ َٕ  ك٬ََ  َُِِغبَػخِ  َُِؼ زَُش ْٔ ِٕ  بثَِٜ  رَ ارَجُِؼٞ ْ   ِفَشاه   ََٛزا َٝ ْغزَو٤ِ ُٓ  * ٫َ َٝ  ُْ ٌُ  ٣َُقَذَٗ

 ُٕ ْْ  اَُِٗٚ  اَُؾ٤ْطَب ٌُ َُ   ٝ ٖ   َػُذ ج٤ِ ب*  ُٓ َٔ َُ َبدِ  ِػ٤َغ٠ َعبءَ  َٝ ُْج٤َ٘  ٍَ  ثِب ْْ  هَذْ  هَب ٌُ خِ  ِعْئزُ َٔ ٌْ ُِْؾ َٖ  ثِب ٧ُِث٤َ  َٝ  ْْ ٌُ َٕ  اَُِز١ ثَْؼلَ  َُ  رَْخزَِِلُٞ

 ِٚ ِٕ  هللَاَ  كَبرَوُٞا ك٤ِ أَِه٤ُؼٞ َٝ  * َٕ َٞ  هللَاَ  اِ ْْ  َسث ٢ ُٛ ٌُ َسثُّ ْ   ِفَشاه   ََٛزا كَبْػجُُذُٝٙ  َٝ ْغزَو٤ِ ْٖ  ا٧َْْؽَضاةُ  كَبْخزََِقَ *  ُٓ ِٓ  ْْ ِٜ  ث٤َِْ٘

  َ ٣ْ َٞ َٖ  كَ ٞا َُِِِز٣ ُٔ ْٖ  ظََِ ّ   َػَزاةِ  ِٓ ْٞ َ٣   ْ    { أ٤َُِ

 ؟ ٛٞ كٔب ا٧ف٘بّ ػجبدح ٖٓ ػ٤ِٚ ْٛ ُٔب ٓض٬ ُوش٣ؼ هللا مشة -ط 

ب }   : رؼب٠ُ ٣وٍٞ َٔ َُ ُٖ  ُمِشةَ  َٝ َْ  اْث ْش٣َ ض٬َ   َٓ  ا٧ف٘بّ ػجبدح ثٔ٘ضُخ ػجبدرٚ ٝعؼِذ ػجبدرٚ، ػٖ ٢ٜٗ  : أ١  { َٓ

ُٓيَ  اَِرا }   . ٝا٧ٗذاد ْٞ ُْ٘ٚ  }  ُي أٌُزثٕٞ  { هَ َٕ  }  أُنشٝة، أُضَ ٛزا أعَ ٖٓ  : أ١  { ِٓ ٝ  ك٢ ٣غزِغٕٞ  : أ١  { ٣َِقذُّ

   . ٝأكِغٞا ؽغزْٜ، ك٢ ؿِجٞا هذ أْٜٗ ٣ٝضػٕٔٞ ٣ٝق٤ؾٕٞ، ُي، خقٞٓزْٜ

 رؼب٠ُ هُٞٚ ٖٓ أُؾش٤ًٖ ثٜب رٔغي اُز٢ اُؾجٚ ٢ٛ ٓب – ط :   {  ْْ ٌُ ب اَِٗ َٓ َٝ  َٕ ْٖ  رَْؼجُُذٝ ِٓ  ِٕ  َؽَقتُ  هللَاِ  ُدٝ

 َْ ْْ  َعََٜ٘ ْٗزُ َٕ  ََُٜب أَ اِسُدٝ َٝ }  

هَبُُٞا }  ّْ  َخ٤ْش   أَآَُِٜزَُ٘ب َٝ َٞ  أَ  ٖٓ ػ٠ِ ثبُٞػ٤ذ ث٤ْٜ٘ ٝؽٞسى اُغ٤ٔغ، ػجبدح ػٖ ٢ٜٗ ؽ٤ش ػ٤غ٠،  : ٣ؼ٢٘  { ُٛ

ْْ  }   : رؼب٠ُ هُٞٚ أ٣نب ٝٗضٍ ػجذْٛ، ٌُ ب اَِٗ َٓ َٝ  َٕ ْٖ  رَْؼجُُذٝ ِٓ  ِٕ َْ  َؽَقتُ  هللَاِ  ُدٝ ْْ  َعََٜ٘ ْٗزُ َٕ  ََُٜب أَ اِسُدٝ َٝ }  
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الــقــــرآنمـــدارســـة ســـور   

 ُْٜ اُز٣ٖ أُوشث٤ٖ، هللا ػجبد ٖٓ ػ٤غ٠ إٔ ٓؾٔذ، ٣ب ٝػ٘ذى ػ٘ذٗب روشس هذ  : هبُٞا أْٜٗ اُظبُٔخ، ؽغزْٜ ٝٝعٚ

   . رز٘بهل ُْ ثبهِخ ؽغزي إٔ ك٫ِٞ  ؟ اُغ٤ٔغ ػجبدح ػٖ ا٢ُٜ٘ ك٢ ٝث٤ٜ٘ب ث٤٘ٚ ع٣ٞذ كِْ اُؾغ٘خ، اُؼبهجخ

ْْ  }   : هِذ ُْٝ ٌُ ب اَِٗ َٓ َٝ  َٕ ْٖ  رَْؼجُُذٝ ِٓ  ِٕ َْ  َؽَقتُ  هللَاِ  ُدٝ َ ْْ  َعَٜ٘ ْٗزُ َٕ  ََُٜب أَ اِسُدٝ  ا٧ف٘بّ، ٣ؼْ ثضػْٜٔ، اُِلع ٝٛزا  { َٝ

  [ اُز١ ]  اُؾجٜخ ٛزٙ ثٚ ٣وشسٕٝ ٓب أ٠ٜٗ ٛزا ثط٬ٜٗب، ػ٠ِ د٤َُ اُؾغخ ٝر٘بهل  ؟ ر٘بهل ا٫ ٛزا كَٜ ٝػ٤غ٠،

   . ٣ٝزجبؽشٕٝ ٣قذٕٝ ٝعؼِٞا ٝاعزجؾشٝا، ثٜب كشؽٞا

 ػٖ ا٢ُٜ٘ ٝث٤ٖ أُغ٤ؼ، ػجبدح ػٖ ا٢ُٜ٘ ث٤ٖ هللا رغ٣ٞخ كبٕ ٝأثطِٜب، اُؾجٚ أمؼق ٖٓ اُؾٔذـ ٝهلّل  ـ ٢ٛٝ

 ا٧ٗج٤بء ٫ٝ أُوشثٕٞ، ا٬ُٔئٌخ ٫ اُخِن، ٖٓ أؽذ ٣غزؾوٜب ٫ رؼب٠ُ، هلّل  ؽن اُؼجبدح ٧ٕ ا٧ف٘بّ، ػجبدح

   ؟ ٝؿ٤شٙ ػ٤غ٠ ػجبدح ػٖ ا٢ُٜ٘ رغ٣ٞخ ك٢ ؽجٜخ كؤ١ اُخِن، ٖٓ عٞاْٛ ٖٓ ٫ٝ أُشعِٕٞ،

 ٝاٗٔب أُٞمغ، ٛزا ك٢ ٝث٤ٜ٘ب ث٤٘ٚ اُلشم ػ٠ِ ٣ذٍ ٓب سثٚ ػ٘ذ ٓوشثب ًٝٞٗٚ اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ػ٤غ٠ رلن٤َ ٤ُٝظ

ْٕ  }   : رؼب٠ُ هبٍ ًٔب ٛٞ َٞ  اِ َ٘ب َػْجذ   ا٫َِ  ُٛ ْٔ َْٗؼ ِٚ  أَ    { َػ٤َِْ

َِْ٘بُٙ  }  ٝاُؼَٔ، ٝاُؼِْ ٝاُؾٌٔخ ثبُ٘جٞح َعَؼ ض٬َ   َٝ ََ  ُِج٢َِ٘ َٓ  دٕٝ ٖٓ ا٣غبدٙ ػ٠ِ رؼب٠ُ هللا هذسح ثٚ ٣ؼشكٕٞ  { اِْعَشائ٤ِ

   . أة

ْْ  }   : رؼب٠ُ هُٞٚ ٝأٓب ٌُ ب اَِٗ َٓ َٝ  َٕ ِٕ  ْٕ ِِ  رَْؼجُُذٝ َْ  َؽَقتُ  هللَاِ  ُدٝ ْْ  َعََٜ٘ ْٗزُ َٕ  ََُٜب أَ اِسُدٝ  ص٬صخ ٖٓ ػٜ٘ب كبُغٞاة  { َٝ

   : أٝعٚ

ْْ  }   : هُٞٚ إٔ  : أؽذٛب ٌُ ب اَِٗ َٓ َٝ  َٕ ْٖ  رَْؼجُُذٝ ِٓ  ِٕ    . ٝٗؾٞٙ أُغ٤ؼ ك٤ٚ ٣ذخَ ٫ ٣ؼوَ، ٫ ُٔب اعْ  { ٓب }  إٔ  { هللَاِ  ُدٝ

   . أُغ٤ؼ ٣ؼجذٕٝ ٫ٝ ٝأٝصبٗب أف٘بٓب ٣ؼجذٕٝ اٗٔب ْٝٛ ؽُٜٞب، ٝٓب ثٌٔخ اُز٣ٖ ُِٔؾش٤ًٖ، اُخطبة إٔ  : اُضب٢ٗ

َٕ  }   : ا٣٥خ ٛزٙ ثؼذ هبٍ هللا إٔ  : اُضبُش َٖ  اِ ْْ  َعجَوَذْ  اَُِز٣ َ٘ب َُُٜ ُُْؾْغ٠َ٘ ِٓ َْٜ٘ب أَُُٝئِيَ  ا َٕ  َػ ْجَؼُذٝ  ػ٤غ٠ إٔ ؽي ك٬  { ُٓ

   . ا٣٥خ ٛزٙ ك٢ داخِٕٞ ٝا٤ُٝ٧بء، ا٧ٗج٤بء ٖٓ ٝؿ٤شٙ

 ؟ ا٬ُٔئٌخ ٖٓ اُشعَ هللا ٣غؼَ ُْ ُٔبرا – ط   

ْٞ  }   : رؼب٠ُ هبٍ صْ َُ َِْ٘ب ََٗؾبءُ  َٝ ْْ  ََُغَؼ ٌُ ْ٘ خ   ِٓ ٌَ ٬َئِ َٕ  ا٧َْْسكِ  ك٢ِ َٓ  ك٢ ٣خِلٌْٞٗ ٬ٓئٌخ ثذٌُْ ُغؼِ٘ب  : أ١  { ٣َْخُِلُٞ

 إٔ رط٤وٕٞ ك٬ اُجؾش، ٓؼؾش ٣ب أٗزْ ٝأٓب ع٘غْٜ، ٖٓ ٬ٓئٌخ ا٤ُْٜ ٗشعَ ؽز٠ ا٧سك ك٢ ٣ٌٕٝٞٗٞ ا٧سك،

   . ػْٜ٘ ا٧خز ٖٓ رزٌٕٔ٘ٞ ع٘غٌْ، ٖٓ سع٬ ا٤ٌُْ أسعَ إٔ ثٌْ، هللا سؽٔخ كٖٔ ا٬ُٔئٌخ، ا٤ٌُْ رشعَ

 اَُِٗٚ  } هُٞٚ ك٢ ثبُن٤ٔش أُوقٞد ٖٓ – ط َٝ   ْ ِْ  ؟  { َُِِغبَػخِ  َُِؼ

 أُٞر٠ ثؼش ػ٠ِ هبدس أة، ث٬ أّ ٖٓ ا٣غبدٙ ػ٠ِ اُوبدس ٝإٔ اُغبػخ، ػ٠ِ ُذ٤َُ اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ػ٤غ٠ ٝإ  : أ١

 اُغبػخ ػ٬ٓبد ٖٓ ػ٬ٓخ ٗضُٝٚ ٣ٌٕٝٞ اُضٓبٕ، آخش ك٢ ع٤٘ضٍ اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ػ٤غ٠ ٝإ أٝ هجٞسْٛ، ٖٓ

َٕ  ك٬ََ  }  زَُش ْٔ    . ًلش ك٤ٜب اُؾي كبٕ اُغبػخ، ه٤بّ ك٢ رؾٌٖ ٫  : أ١  { ثَِٜب رَ

 

196



 

23 
 

 سورة الـــزخــــرف

 ؟ ُِٔؾش٤ًٖ خ٬ف ػجبدٙ هللا أٓش ثٔبرا -ط  

{  ِٕ ارَجُِؼٞ ْ   ِفَشاه   ََٛزا }  ٤ٜٗزٌْ، ٓب ٝاعز٘بة أٓشرٌْ، ٓب ثبٓزضبٍ  { َٝ ْغزَو٤ِ    ٝعَ، ػض هللا ا٠ُ ٓٞفَ  { ُٓ

 {  ٫َ َٝ  ُْ ٌُ ُٕ  ٣َُقَذَٗ ْْ  }  اُؾ٤طبٕ كبٕ ثٚ، هللا أٓشًْ ػٔب  { اَُؾ٤ْطَب ٌُ َُ   ٝ  ك٢ عٜذٙ ثبرٍ اؿٞائٌْ، ػ٠ِ ؽش٣ـ  { َػُذ

   . رُي

ب }  َٔ َُ َبدِ  ِػ٤َغ٠ َعبءَ  َٝ ُْج٤َ٘   ا٧ًٔٚ ٝاثشاء أُٞر٠، اؽ٤بء ٖٓ ثٚ، عبءْٛ ٓب ٝفؾخ ٗجٞرٚ فذم ػ٠ِ اُذاُخ  { ثِب

ٍَ  }   . ا٣٥بد ٖٓ رُي ٝٗؾٞ ٝا٧ثشؿ، ْْ  هَذْ  }   : اعشائ٤َ ُج٢٘  { هَب ٌُ خِ  ِعْئزُ َٔ ٌْ ُِْؾ  ػ٠ِ ٣٘جـ٢ ثٔب ٝاُؼِْ، اُ٘جٞح  { ثِب

َٖ  }   . ٣٘جـ٢ اُز١ اُٞعٚ ٧ُِث٤َ  َٝ  ْْ ٌُ َٕ  اَُِز١ ثَْؼلَ  َُ ِٚ  رَْخزَِِلُٞ  ثزُي ػٌْ٘ ك٤ضٍٝ ٝعٞاثٚ، فٞاثٚ ٌُْ أث٤ٖ  : أ١  { ك٤ِ

 اُزغ٬٤ٜد ثجؼل ٝأر٠  . اُزٞساح ٧ٝؽٌبّ اُغ٬ّ، ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ُؾش٣ؼخ ٝٓزٔٔب ٬ٌٔٓ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ كغبء اُِجظ،

ِٕ  هللَاَ  كَبرَوُٞا }   . ثٚ عبءْٛ ٓب ٝهجٍٞ ُٚ، ٬ُٗو٤بد أُٞعجخ أَِه٤ُؼٞ  ٝآزضِٞا ُٚ، ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللا اػجذٝا  : أ١  { َٝ

   . ٝأه٤ؼٕٞ ٝفذه٢ٗٞ ث٢ ٝآٓ٘ٞا ٤ٜٗٚ، ٝاعز٘جٞا أٓشٙ،

 ؟ ا٣٥خ ٛزٙ ػ٤ِٚ رذٍ اُز١ اُزٞؽ٤ذ ٓب – ط  

 {  َٕ َٞ  هللَاَ  اِ ْْ  َسث ٢ ُٛ ٌُ َسثُّ ْ   ِفَشاه   ََٛزا كَبْػجُُذُٝٙ  َٝ ْغزَو٤ِ ُٓ }   

 ٝاُجبه٘خ، اُظبٛشح اُ٘ؼْ ثؤٗٞاع خِوٚ ع٤ٔغ أُشث٢ ٛٞ هللا ثؤٕ اُشثٞث٤خ، ثزٞؽ٤ذ ا٩هشاس كل٤ٚ -

 ػجبد ٖٓ ػجذ أٗٚ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ػ٤غ٠ ٝاخجبس ُٚ، ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللا ثؼجبدح ثب٧ٓش اُؼجٞد٣خ، ثزٞؽ٤ذ ٝا٩هشاس -

 ٓغزو٤ْ، فشاه أُزًٞس ٛزا ثؤٕ ٝا٩خجبس  " ص٬صخ صبُش أٝ هللا اثٖ اٗٚ "   : اُ٘قبسٟ ك٤ٚ هبٍ ًٔب ٤ُظ هللا،

   . ع٘زٚ ٝا٠ُ هللا ا٠ُ ٓٞفَ

 ؟ ػ٤غ٠ عبءْٛ ثؼذٓب اعشائ٤َ ث٢٘ ًبٕ ٤ًق – ط  

ْٖ  }  اُزٌز٣ت ػ٠ِ أُزؾضثٕٞ  { ا٧َْْؽَضاةُ  اْخزََِقَ  }  ثٜزا اُغ٬ّ ػ٤ِٚ ػ٤غ٠ عبءْٛ كِٔب ِٓ ِْٜ  ثؼ٤غ٠ هبٍ ًَ  { ث٤َِْ٘

 ٝفذهٞا ثبُشعبُخ، ُٚ ؽٜذٝا اُز٣ٖ أُئ٤ٖ٘ٓ، ٖٓ هللا ٛذٟ ٖٓ ا٫ ثٚ، عبء ٓب ٝسد ثبهِخ، ٓوبُخ اُغ٬ّ ػ٤ِٚ

   . ٝسعُٞٚ هللا ػجذ اٗٚ  : ٝهبُٞا ثٚ، عبء ٓب ثٌَ

 {   َ ٣ْ َٞ َٖ  كَ ٞا َُِِِز٣ ُٔ    .  " ا٤ُّٞ رُي ك٢ خغبسْٛ أػظْ ٝٓب اُظب٤ُٖٔ ؽضٕ أؽذ ٓب  : أ١  { أ٤ُْ ٣ّٞ ػزاة ٖٓ ظََِ

َْ  }   [ 7ٖ ـٙٙ ]  َٛ  َٕ ْ٘ظُُشٝ ْٕ  اَُغبَػخَ  ا٫َِ  ٣َ ْْ  أَ زَخ   رَؤْر٤َُِٜ ـْ ْْ  ثَ ُٛ َٝ  ٫َ  َٕ ئِز   ا٧َِْخ٬َءُ *  ٣َْؾُؼُشٝ َٓ ْٞ َ٣  ْْ ٝ   ُِجَْؼل   ثَْؼُنُٜ  ا٫َِ  َػُذ

 َٖ زَو٤ِ ُٔ ُْ ف   ٫َ  ِػجَبدِ  ٣َب*  ا ْٞ ُْ  َخ ٌُ َّ  َػ٤َِْ ْٞ َ٤ُْ ٫َ  ا َٝ  ْْ ْٗزُ َٕ  أَ َٖ *  رَْؾَضُٗٞ ُ٘ٞا اَُِز٣ َٓ بُٗٞا ثِآ٣َبرَِ٘ب آ ًَ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ َُْغَ٘خَ  اْدُخُِٞا*  ُٓ  ا

 ْْ ْٗزُ ْْ  أَ ٌُ اُع َٝ أَْص َٝ  َٕ ْْ  ٣ُطَبفُ *  رُْؾجَُشٝ ِٜ ْٖ  ثِِقَؾبف   َػ٤َِْ اة   َرَٛت   ِٓ َٞ ًْ أَ ك٤َِٜب َٝ ب َٝ َٓ  ِٚ ٤ِٜ ْٗلُظُ  رَْؾزَ رََِزُّ  ا٧َْ َٝ  ُٖ ْْ  ا٧َْْػ٤ُ ْٗزُ أَ َٝ 

َٕ  ك٤َِٜب ِْيَ *  َخبُُِذٝ رِ َُْغَ٘خُ  َٝ َُٔٞٛب اَُز٢ِ ا ب أُِٝسْصزُ َٔ ْْ  ثِ ْ٘زُ ًُ  َٕ ُِٞ َٔ ْْ *  رَْؼ ٌُ ًَِٜخ   ك٤َِٜب َُ ض٤َِشح   كَب َْٜ٘ب ًَ ِٓ  َٕ ُِٞ ًُ  .  { رَؤْ
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الــقــــرآنمـــدارســـة ســـور   

 ؟ اُؾغظ ٛزٙ ثؼذ أُؾش٤ًٖ ٣٘زظش ٓبرا – ط 

ْٕ  اَُغبَػخَ  ا٫َِ  }  ٣زٞهؼٕٞ َٝٛ أٌُزثٕٞ، ٣٘زظش ٓب  : رؼب٠ُ ٣وٍٞ ْْ  أَ زَخ   رَؤْر٤َُِٜ ـْ ْْ  ثَ ُٛ َٝ  ٫َ  َٕ  عبءد، كبرا  : أ١  { ٣َْؾُؼُشٝ

   . ثٜب عبء ثٖٔ ٝاعزٜضأ ثٜب، ًزة ٖٓ أؽٞاٍ ػٖ رغؤٍ ك٬

 ؟ ْٜٓ٘ أُغزض٠٘ ٖٝٓ اُو٤بٓخ ٣ّٞ ا٩خ٬ء ؽبٍ ٓب – ط 

ْْ  }  هللّا، ٝٓؼق٤خ ٝاُزٌز٣ت اٌُلش ػ٠ِ أُزخب٤ُٖ اُو٤بٓخ، ٣ّٞ  : أ١ ٣ٞٓئز، ا٧خ٬ء ٝإ ٝ   ُِجَْؼل   ثَْؼُنُٜ  ٧ٕ  { َػُذ

َٖ  ا٫َِ  }   . ػذاٝح اُو٤بٓخ ٣ّٞ كبٗوِجذ هللّا، ُـ٤ش اُذ٤ٗب ك٢ ٝٓؾجزْٜ خِزْٜ زَو٤ِ ُٔ ُْ  ٓؾجزْٜ كبٕ ٝأُؼبف٢، ُِؾشى  { ا

 . ٧عِٚ أُؾجخ ًبٗذ ٖٓ ثذٝاّ ٝرزقَ، رذّٝ

 ؟ اُو٤بٓخ ٣ّٞ أُزو٤ٖ صٞاة ٛٞ ٓب – ط 

  : ك٤وٍٞ ٝؽش، آكخ ًَ ػْٜ٘ ٣ٝزٛت هِٞثْٜ، ٣غش ثٔب اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٣٘بد٣ْٜ رؼب٠ُ هللّا  ٝإٔ أُزو٤ٖ، صٞاة رًش صْ 

ف   ٫َ  ِػجَبدِ  ٣َب }  ْٞ ُْ  َخ ٌُ َّ  َػ٤َِْ ْٞ َ٤ُْ ٫َ  ا َٝ  ْْ ْٗزُ َٕ  أَ    { رَْؾَضُٗٞ

 ٖٓ أٌُشٝٙ اٗزل٠ ٝارا ٜٓ٘ب، ٓن٠ ك٤ٔب ٣ق٤جٌْ ؽضٕ ٫ٝ ا٧ٓٞس، ٖٓ رغزوجِٞٗٚ ك٤ٔب ٣ِؾوٌْ خٞف ٫  : أ١

   . أُطِٞة أُؾجٞة صجذ ٝعٚ، ًَ

 {  َٖ ُ٘ٞا اَُِز٣ َٓ  ٣زْ ٫ ٝٓب ثٜب، اُزقذ٣ن ٤ُؾَٔ ٝرُي هللّا، ثآ٣بد ا٣٩ٔبٕ ٝفلْٜ  : أ١  { ٓغ٤ِٖٔ ًٝبٗٞا ثِآ٣َبرَِ٘ب آ

بُٗٞا }   . ثٔوزنبٛب ٝاُؼَٔ ثٔؼ٘بٛب اُؼِْ ٖٓ ثٚ، ا٫ اُزقذ٣ن ًَ َٝ  َٖ ٤ ِٔ ْغِِ  أؽٞاُْٜ، ع٤ٔغ ك٢ ُٚ ٓ٘وبد٣ٖ هلّل   { ُٓ

   . ٝاُجبهٖ اُظبٛش ثؼَٔ ا٫رقبف ث٤ٖ كغٔؼٞا

َُْغَ٘خَ  اْدُخُِٞا }  ْْ  }  اُوشاس داس ٢ٛ اُز٢  { ا ْٗزُ ٌُْ أَ اُع َٝ أَْص  ٖٓ ٌُْ، ٓوبسٕ ًَ ٖٓ ػٌِْٔ، ٓضَ ػ٠ِ ًبٕ ٖٓ  : أ١  { َٝ

َٕ  }   . ٝؿ٤شْٛ ٝفبؽت، ُٝٝذ، صٝعخ،  اُخ٤شاد ٖٓ سثٌْ كنَ ٖٓ ٣ٝؤر٤ٌْ ٝرٌشٕٓٞ، ر٘ؼٕٔٞ  : أ١  { رُْؾجَُشٝ

   . ٝفلٚ ػٖ ا٧ُغٖ رؼجش ٫ ٓب ٝاُِزاد، ٝا٧كشاػ ٝاُغشٝس

ْْ  ٣ُطَبفُ  }  ِٜ ْٖ  ثِِقَؾبف   َػ٤َِْ اة   َرَٛت   ِٓ َٞ ًْ أَ  ثؤؽغٖ ثطؼبْٜٓ، أُخِذ٣ٖ اُُٞذإ ٖٓ خذآْٜ، ػ٤ِْٜ رذٝس  : أ١  { َٝ

 ٖٓ ٢ٛٝ ُٜب، ػشٟ ٫ اُز٢ ا٧ًٞاة ٢ٛٝ ا٧ٝا٢ٗ، ثؤُطق ٝؽشاثْٜ، اُزٛت فؾبف ٢ٛٝ ٝأكخشٛب، ا٧ٝا٢ٗ

   . اُوٞاس٣ش فلبء ٖٓ أػظْ كنخ ٖٓ ا٧ٝا٢ٗ، أفل٠

ك٤َِٜب }  ب }  اُغ٘خ  : أ١  { َٝ َٓ  ِٚ ٤ِٜ ْٗلُظُ  رَْؾزَ رََِزُّ  ا٧َْ َٝ  ُٖ  ػ٤ٖ، ٝهشح ٝكشػ، ٗؼ٤ْ ًَ ػ٠ِ ٣ؤر٢ عبٓغ، ُلع ٝٛزا  { ا٧َْْػ٤ُ

 ٓ٘بظش ٖٓ اُؼ٤ٕٞ، ُٝزرٚ ٝٓ٘بًؼ، ٬ٓٝثظ، ٝٓؾبسة، ٓطبػْ، ٖٓ اُ٘لٞط، اؽزٜزٚ ٓب كٌَ هِت، ٝعشٝس

 اُٞعٞٙ أًَٔ ػ٠ِ ٧ِٜٛب، ٓؼذ ك٤ٜب، ؽبفَ كبٗٚ ٓضخشكخ، ٝٓجبٕ ٓٞٗوخ، ٝٗؼْ ٓؾذهخ، ٝأؽغبس ؽغ٘خ،

ْْ  }   : رؼب٠ُ هبٍ ًٔب ٝأكنِٜب، ًَِٜخ   ك٤َِٜب َُُٜ ْْ  كَب َُُٜ ب َٝ َٓ  َٕ ْْ  }   { ٣ََذُػٞ ْٗزُ أَ َٕ  ك٤َِٜب َٝ  أَٛ ٗؼ٤ْ رٔبّ ٛٞ ٝٛزا  { َخبُُِذٝ

   . اٗوطبػٚ ٝػذّ ٝص٣بدرٚ، ٗؼ٤ٜٔب دٝاّ ٣زنٖٔ اُز١ ك٤ٜب، اُذائْ اُخِذ ٝٛٞ اُغ٘خ،

ِْيَ  }  رِ َُْغَ٘خُ  َٝ َُٔٞٛب اَُز٢ِ }  ٢ٛ اُقلبد، ثؤًَٔ أُٞفٞكخ  { ا ب أُِٝسْصزُ َٔ ْْ  ثِ ْ٘زُ ًُ  َٕ ُِٞ َٔ  ا٣بٛب هللّا  أٝسصٌْ  : أ١  { رَْؼ

   . أٝدع ٓب سؽٔزٚ ٖٓ ك٤ٜب ٝأٝدع ُٜب، عضاء كنِٚ ٖٓ ٝعؼِٜب ثؤػٔبٌُْ،
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 [   {  ْْ ٌُ ًَِٜخ   ك٤َِٜب َُ ض٤َِشح   كَب ب }   : ا٧خشٟ ا٣٥خ ك٢ ًٔب  { ًَ َٔ ِٜ ْٖ  ك٤ِ ِٓ   َ ًَِٜخ   ًُ ِٕ  كَب َعب ْٝ َْٜ٘ب }   { َص ِٓ  َٕ ُِٞ ًُ  ٓٔب  : أ١  { رَؤْ

  [ رؤًِٕٞ اُِز٣زح ٝاُضٔبس اُؾ٤ٜخ، اُلٞاًٚ رِي ٖٓ رزخ٤شٕٝ

 

 ؟ ػوبثْٜ كٔب أُغش٤ٖٓ صٞاة ٝفق أُزو٤ٖ صٞاة رًش ثؼذ – ط  

   : كوبٍ عْٜ٘، ػزاة ثزًش ػوجٚ اُغ٘خ، ٗؼ٤ْ رًش ُٝٔب 

َٕ  }   [ 78 ـ7ٗ ]  َٖ  اِ ٤ ِٓ ْغِش ُٔ ُْ َْ  َػَزاةِ  ك٢ِ ا َٕ  َعََٜ٘ ْْ  ٣ُلَزَشُ  ٫َ *  َخبُُِذٝ ُْٜ٘ ْْ  َػ ُٛ َٝ  ِٚ َٕ  ك٤ِ ْجُِِغٞ ب*  ُٓ َٓ َٝ  ْْ َ٘بُٛ ْٔ ْٖ  ظََِ ٌِ َُ َٝ 

بُٗٞا ًَ  ُْ ُٛ  َٖ ٤ ِٔ ا*  اُظَبُِ ْٝ َٗبَد بُِيُ  ٣َب َٝ ٍَ  َسثُّيَ  َػ٤ََِْ٘ب ٤َُِْولِ  َٓ ْ هَب ٌُ ِْ  اَِٗ َٕ ًِضُٞ ب ْْ  َُوَذْ *  َٓ ًُ َُْؾن   ِعْئَ٘ب َٖ  ثِب ٌِ َُ َٝ  ْْ ًُ ضََش ًْ  أَ

َِْؾن   ُِ  َٕ بِسُٛٞ ًَ }   

 {  َٕ َٖ  اِ ٤ ِٓ ْغِش ُٔ ُْ َْ  َػَزاةِ  ك٢ِ }  ٝرٌز٣جْٜ ثٌلشْٛ أعشٓٞا اُز٣ٖ  { ا  ٖٓ اُؼزاة ثْٜ ٓؾ٤و ك٤ٚ، ٓ٘ـٔشٕٝ  : أ١  { َعََٜ٘

َٕ  }  عبٗت، ًَ   أثذا ٓ٘ٚ ٣خشعٕٞ ٫ ك٤ٚ،  { َخبُُِذٝ

ُْْٜ٘ ٣ُلَزَشُ  ٫َ  }ٝ  ْْ  }  ػزاثٚ، ثز٣ٜٖٞ ٫ٝ ثبصاُزٚ، عبػخ، اُؼزاة  { َػ ُٛ َٝ  ِٚ ْجِِغُ  ك٤ِ ُٓ َٕ  خ٤ش، ًَ ٖٓ آ٣غٕٞ  : أ١  { ٞ

َْٜ٘ب أَْخِشْعَ٘ب َسثََ٘ب }   : ك٤وُٕٞٞ سثْٜ ٣٘بدٕٝ أْٜٗ ٝرُي ُِلشط، ساع٤ٖ ؿ٤ش ِٓ  ْٕ ِ َٕ  كَبَِٗب ُػْذَٗب كَب ٞ ُٔ ٍَ  ظَبُِ  اْخَغئُٞا هَب

٫َ  ك٤َِٜب َٝ  ِٕ ٞ ُٔ  ِ ٌَ  ث٬ ٣ؼبهجْٜ ُْٝ ٣ظِْٜٔ ُْ ٝهللّا  . أٗلغْٜ ثٚ ظِٔٞا ٝثٔب أ٣ذ٣ْٜ، هذٓذ ثٔب اُؼظ٤ْ، اُؼزاة ٝٛزا  { رُ

   . عشّ ٫ٝ رٗت

 ؟ اُ٘بس خبصٕ ٓبُي غش٤ٖٓٔاُ ٣٘بدٟ ُٔبرا – ط  

ا }  ْٝ َٗبَد بُِيُ  ٣َب }  اعزشاؽخ، ُْٜ ٣ؾقَ ُؼِْٜ اُ٘بس، ك٢ ْٝٛ  { َٝ  كبٗ٘ب ك٘غزش٣ؼ، ٤ُٔز٘ب  : أ١  { َسثُّيَ  َػ٤ََِْ٘ب ٤َُِْولِ  َٓ

   . عِذ ٫ٝ ػ٤ِٚ ُ٘ب فجش ٫ ؿ٤ِع، ٝػزاة ؽذ٣ذ، ؿْ ك٢

 ؟ ػ٤ِْٜ سد ثٔبرا – ط  

ٍَ  }  كـ ْْ  }   :  ـ ػ٤ِْٜ ٣ون٢ إٔ ُْٜ هللّا  ٣ذػٞ إٔ ٓ٘ٚ هِجٞا ؽ٤ٖ ـ اُ٘بس خبصٕ ٓبُي ُْٜ  { هَب ٌُ َ َٕ  اِٗ ًِضُٞ ب   : أ١  { َٓ

 ا٠ُ ؿٔب ٝصادْٛ هقذْٛ، ث٘و٤ل أعبثْٜ ثَ هقذٝٙ، ٓب ُْٜ ٣ؾقَ كِْ أثذا، ػٜ٘ب رخشعٕٞ ٫ ك٤ٜب، ٓو٤ٕٔٞ

   . ؿْٜٔ

ْْ  َُوَذْ  }   : كوبٍ كؼِٞا ثٔب ٝثخْٜ صْ ًُ َُْؾن   ِعْئَ٘ب  ٝعؼذرْ، ُلضرْ رجؼزٔٞٙ، كِٞ رزجؼٞٙ إٔ ػ٤ٌِْ ٣ٞعت اُز١  { ثِب

 {  َٖ ٌِ َُ َٝ  ْْ ًُ ضََش ًْ َِْؾن   أَ ُِ  َٕ بِسُٛٞ    . ثؼذٛب عؼبدح ٫ ؽوبٝح ؽو٤زْ كِزُي  { ًَ

ّْ  }   [ 8ٓ ـ79 ]  ٞا أَ ُٓ ا أَْثَش ش  ْٓ َٕ  كَبَِٗب أَ ٞ ُٓ ْجِش ُٓ  * ّْ َٕ  أَ غُ  ٫َ  أََٗب ٣َْؾَغجُٞ َٔ ْْ  َْٗغ ْْ  ِعَشُٛ اُٛ َٞ َْٗغ ُسُعَُِ٘ب ث٠ََِ َٝ َٝ  ْْ ِٜ َٕ  ََُذ٣ْ زُجُٞ ٌْ َ٣ }   

ا }  ُٚ أُؼبٗذٕٝ ثبُؾن أٌُزثٕٞ أثشّ أّ  : رؼب٠ُ ٣وٍٞ ش  ْٓ  ثبُؾن، عبء ُٖٝٔ ُِؾن ٌٝٓشٝا ٤ًذا، ًبدٝا  : أ١  { أَ

َٕ  كَبَِٗب }  أُضٝم، أُضخشف اُجبهَ ٖٓ آٞٛٞ ثٔب ٤ُذؽنٞٙ، ٞ ُٓ ْجِش  رذث٤شا ٝٓذثشٕٝ أٓشا، ٓؾٌٕٔٞ  : أ١  { ُٓ
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 هبٍ ًٔب اُجبهَ، ٝاثطبٍ اُؾن ٩ؽوبم ٝا٧دُخ ا٧عجبة ٖٓ هللّا  ه٤نٚ ٓب ٝٛٞ ٣ٝجطِٚ، ٣ٝ٘ونٚ رذث٤شْٛ، ٣ؼِٞ

َْ  }   : رؼب٠ُ َُْؾن   َْٗوِزفُ  ثَ َِ  َػ٠َِ ثِب ُْجَبِه ُٚ  ا ـُ َٓ    { ك٤ََْذ

 {  ّْ َٕ  أَ غُ  ٫َ  أََٗب }  ٝظِْٜٔ ثغِْٜٜ  { ٣َْؾَغجُٞ َٔ اُْٛ }  هِٞثْٜ ك٢ عش ٛٞ ثَ ثٚ، ٣زٌِٔٞا ُْ اُز١  { ِعَشُْٛ َْٗغ َٞ َْٗغ َٝ }  

 ٓغبصاح ٫ٝ ُٜب رجؼخ ٫ أٜٗب ٝظ٘ٞا أُؼبف٢، ػ٠ِ أهذٓٞا كِزُي  : أ١ ثٚ، ٣ز٘بعٕٞ اُز١ اُخل٢ ٬ًْٜٓ  : أ١

   . ٜٓ٘ب خل٢ ٓب ػ٠ِ

ُسُعَُِ٘ب }  ٝٗغٞاْٛ، عشْٛ ٗؼِْ اٗب  : أ١  { ث٠ََِ }   : ثوُٞٚ ػ٤ِْٜ هللّا  كشد ْْ  }  اٌُشاّ، ا٬ُٔئٌخ  { َٝ ِٜ َٕ  ََُذ٣ْ زُجُٞ ٌْ  ٓب ًَ  { ٣َ

   . أؽذا سثي ٣ظِْ ٫ٝ ؽبمشا، ػِٔٞا ٓب ك٤غذٝا اُو٤بٓخ، ٣شدٝا ؽز٠ ػ٤ِْٜ، رُي ٝع٤ؾلع ػِٔٞٙ،

 ؟ ُٝٔبرا ؟ ُِٔغش٤ٖٓ ٣وٍٞ إٔ سعُٞٚ هللا أٓش ثٔبرا – ط  

َْ  }   [ 8ٖ ـ8ٔ ]  ْٕ  هُ َٕ  اِ ب ًَ  ِٖ َٔ َُذ   َُِِشْؽ ٍُ  كَؤََٗب َٝ َٝ َٖ  أَ َُْؼبثِِذ٣ َٕ *  ا ادِ  َسة   ُعْجَؾب َٝ ب َٔ ا٧َْْسكِ  اَُغ َُْؼْشػِ  َسة   َٝ ب ا َٔ  َػ

 َٕ ْْ *  ٣َِقلُٞ َِْؼجُٞا ٣َُخُٞمٞا كََزْسُٛ َ٣ ُْ  ٬َُ٣هُٞا َؽز٠َ َٝ ُٜ َٓ ْٞ َٕ  اَُِز١ ٣َ    { ٣َُٞػُذٝ

 فبؽجخ ٣زخز ُْ اُز١ اُقٔذ، اُلشد ا٧ؽذ اُٞاؽذ ٝٛٞ ُٝذا، هلّل  عؼِٞا ُِز٣ٖ اٌُش٣ْ، اُشعٍٞ أ٣ٜب ٣ب هَ  : أ١ -

   . أؽذ ًلٞا ُٚ ٣ٌٖ ُْٝ ُٝذا، ٫ٝ

-  {  َْ ْٕ  هُ َٕ  اِ ب ًَ  ِٖ َٔ َُذ   َُِِشْؽ ٍُ  كَؤََٗب َٝ َٝ َٖ  أَ َُْؼبثِِذ٣  ٨ُٓٞس اٗو٤بدا اُخِن أٍٝ ٝأٗب ٝاُذٙ، ٖٓ عضء ٧ٗٚ اُُٞذ، ُزُي  { ا

 ػشف ٖٓ ػ٘ذ ػظ٤ْ اؽزغبط كٜزا ثط٬ٗٚ، ثزُي كؼِْ ٗل٤ب، ُٚ ٝأؽذْٛ ُزُي، أٌُ٘ش٣ٖ أٍٝ ٢ٌُ٘ٝ هلّل، أُؾجٞثخ

 كْٜ ؽش ًَٝ ُٚ، ٝر٬٤ٌٔ ا٤ُٚ عجوب اُ٘بط أٍٝ كْٜ خ٤ش ًَ ٝإٔ اُخِن، أًَٔ أْٜٗ ػِْ ارا ٝأٗٚ اُشعَ، أؽٞاٍ

 هللّا، ػجذ ثٖ ٓؾٔذ ٌُبٕ اُؾن، ٝٛٞ ُٝذ ُِشؽٖٔ ٛزا ػ٠ِ ًبٕ كِٞ ٓ٘ٚ، ٝثؼذا ُٚ ٝاٌٗبسا ُٚ رشًب اُ٘بط أٍٝ

   . أُؾشًٕٞ ا٤ُٚ ٣غجوٚ ُْٝ ػجذٙ، ٖٓ أٍٝ اُشعَ أكنَ

 ٓب ٝٗل٢ أصجزٚ، ٓب اصجبد هلّل، ػجبدر٢ ٖٝٓ هلّل، اُؼبثذ٣ٖ أٍٝ كؤٗب ُٝذ، ُِشؽٖٔ ًبٕ ُٞ  : ا٣٥خ ٓؼ٠٘ إٔ ٣ٝؾزَٔ -

 ثط٬ٕ ثزُي كؼِْ ُٚ، ٓضجذ أٍٝ ٌُ٘ذ ؽوب، ًبٕ ُٞ ٛزا، ٖٓ ٣ِٝضّ ا٫ػزوبد٣خ، اُو٤ُٞخ اُؼجبدح ٖٓ كٜزا ٗلبٙ،

   . ٝٗو٬ ػو٬ ٝكغبدٛب، أُؾش٤ًٖ دػٟٞ

 {  َٕ ادِ  َسة   ُعْجَؾب َٝ ب َٔ ا٧َْْسكِ  اَُغ َُْؼْشػِ  َسة   َٝ ب ا َٔ َٕ  َػ  ٝؿ٤ش ٝاُُٞذ، ٝاُؼ٣ٖٞ، ٝاُظ٤ٜش، اُؾش٣ي ٖٓ  { ٣َِقلُٞ

   . أُؾشًٕٞ ا٤ُٚ ٗغجٚ ٓٔب رُي،

 {  ْْ َِْؼجُٞا ٣َُخُٞمٞا كََزْسُٛ َ٣  ٢ٛٝ ٗبكؼخ، ؿ٤ش مبسح كؼِْٜٞٓ ثبُٔؾبٍ، ٣ِٝؼجٞا ثبُجبهَ، ٣خٞمٞا  : أ١  { َٝ

 رض٢ً ٫ ٝعلبٛخ، ُؼت ٝأػٔبُْٜ اُشعَ، ثٚ عبءد ٝٓب اُؾن ثٜب ٣ؼبسمٕٞ اُز٢ ثبُؼِّٞ ٝاُجؾش اُخٞك

   . أُؼبسف رضٔش ٫ٝ اُ٘لٞط،

ُْ  ٬َُ٣هُٞا َؽز٠َ }   : كوبٍ اُو٤بٓخ ٣ّٞ ٖٓ أٓبْٜٓ ثٔب رٞػذْٛ ُٜٝزا ُٜ َٓ ْٞ َٕ  اَُِز١ ٣َ  ٓبرا ك٤ٚ كغ٤ؼِٕٔٞ  { ٣َُٞػُذٝ

   . أُغزٔش ٝاُؼزاة اُذائْ، اُؾوبء ٖٓ ػ٤ِٚ ؽقِٞا ٝٓب ؽقِٞا،

َٞ  }   [ 89 ـ8ٗ ]  ُٛ بءِ  ك٢ِ اَُِز١ َٝ َٔ ك٢ِ اَُِٚ   اَُغ َٞ  اَُِٚ   ا٧َْْسكِ  َٝ ُٛ َٝ  ُْ ٤ٌِ َُْؾ ُْ  ا َُْؼ٤ِِ رَجَبَسىَ *  ا ِْيُ  َُُٚ  اَُِز١ َٝ ادِ  ُٓ َٝ ب َٔ  اَُغ

ا٧َْْسكِ  ب َٝ َٓ ب َٝ َٔ َْ٘ذُٙ  ث٤ََُْٜ٘ ِػ َٝ  ُْ ِْ ِٚ  اَُغبَػخِ  ِػ ا٤َُِْ َٝ  َٕ ٫َ *  رُْشَعُؼٞ ِِيُ  َٝ ْٔ َ٣  َٖ َٕ  اَُِز٣ ْٖ  ٣َْذُػٞ ِٓ  ِٚ ْٖ  ا٫َِ  اَُؾلَبَػخَ  ُدِٝٗ ِٜذَ  َٓ  َؽ
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َُْؾن   ْْ  ثِب ُٛ َٝ  َٕ ٞ ُٔ ْٖ *  ٣َْؼَِ َُئِ َٝ  ْْ ُْزَُٜ ْٖ  َعؤَ َٓ  ْْ َٖ  َخَِوَُٜ َٕ  كَؤ٠ََٗ هللَاُ  ٤ََُوُُُٞ ٌُٞ ِٚ *  ٣ُْئكَ ه٤ِِِ َٕ  َسة   ٣َب َٝ ّ   َُٛئ٫َءِ  اِ ْٞ َٕ  ٫َ  هَ ُٞ٘ ِٓ  ٣ُْئ

ْْ  كَبْفلَؼْ *  ُْٜ٘ َْ  َػ هُ َٝ   ّ فَ  َع٬َ ْٞ َٕ  كََغ ٞ ُٔ    { ٣َْؼَِ

 أَٛ ٖٓ ٝأُئٕٓ٘ٞ ًِْٜ، اُغٔبٝاد كؤَٛ ٝا٧سك اُغٔبٝاد ك٢ أُؼجٞد أُؤُٞٙ ٝؽذٙ أٗٚ رؼب٠ُ، ش٣خج

   . ٌُٔبُٚ ٣ٝلزوشٕٝ ُغ٬ُٚ، ٣ٝخنؼٕٞ ٣ٝؼظٔٞٗٚ، ٣ؼجذٝٗٚ، ا٧سك،

ادُ  َُُٚ  رَُغج ؼُ  }  َٝ ب َٔ ا٧َْْسكُ  اَُغْجغُ  اَُغ َٝ  ْٖ َٓ َٝ  َٖ ِٜ ْٕ  ك٤ِ اِ َٝ  ْٖ ِذِٙ  ٣َُغج ؼُ  ا٫َِ  َؽ٢ْء   ِٓ ْٔ ِ  }   { ثَِؾ هلِلَ ْٖ  ٣َْغُغذُ  َٝ ادِ  ك٢ِ َٓ َٝ ب َٔ  اَُغ

ا٧َْْسكِ  ب َٝ ػ  ْٞ ْشٛ ب هَ ًَ َٝ }   

 ٝٛٞ }   : رؼب٠ُ ًوُٞٚ ٝٛزٙ  . ًٝبس٤ٖٛ ٓخزبس٣ٖ، هبئؼ٤ٖ ًِْٜ، اُخ٬ئن ٣ؤُٜٚ اُز١ أُؼجٞد، أُؤُٞٙ رؼب٠ُ كٜٞ

 ٓزٞؽذ خِوٚ، ٖٓ ثبئٖ ػشؽٚ، كٞم كٜٞ ٛٞ ٝأٓب  . ك٤ٜٔب ٝٓؾجزٚ أ٤ُٛٞزٚ  : أ١  { ا٧سك ٝك٢ اُغٔبٝاد ك٢ هللّا 

   ثٌٔبُٚ، ٓزٔغذ ثغ٬ُٚ،

 ؟(  اُؼ٤ِْ اُؾ٤ٌْ)  هُٞٚ د٫ُخ ٓب – ط 

{  َٞ ُٛ َٝ  ُْ ٤ٌِ َُْؾ  ُؾٌٔخ، ا٫ ؽ٤ئب ؽشع ٫ٝ ُؾٌٔخ، ا٫ ؽ٤ئب خِن كٔب ؽشػٚ، ٓب ٝأروٖ خِوٚ، ٓب أؽٌْ اُز١  { ا

ُْ  }   . اُؾٌٔخ ػ٠ِ ٓؾزَٔ ٝاُغضائ٢ ٝاُؾشػ٢ اُوذس١ ٝؽٌٔٚ َُْؼ٤ِِ  ٣ؼضة ٫ٝ ٝأخل٠، اُغش ٣ؼِْ ؽ٢ء، ثٌَ  { ا

   . أًجش ٫ٝ ٜٓ٘ب أفـش ٫ٝ ٝاُغل٢ِ، اُؼ١ِٞ اُؼبُْ ك٢ رسح ٓضوبٍ ػ٘ٚ

 رَجَبَسىَ  } هُٞٚ ٣ل٤ذ اُز١ ٓب – ط ِْيُ  َُُٚ  اَُِز١ َٝ ادِ  ُٓ َٝ ب َٔ ا٧َْْسكِ  اَُغ ب َٝ َٓ ب َٝ َٔ  ؟  { ث٤ََُْٜ٘

 ُِغٔٞاد ٌِٓٚ عؼخ رًش ُٜٝزا  . ٌِٓٚ ٝػظْ فلبرٚ، ٝارغؼذ خ٤شٙ، ًٝضش ٝرؼبظْ، رؼب٠ُ ثٔؼ٠٘ رجبسى

 ُْ اُز٢ اُـ٤ٞة، ٖٓ ًض٤ش ثؼِْ اٗلشد رؼب٠ُ، اٗٚ ؽز٠ ػ٤ِْ، ؽ٢ء ثٌَ ٝأٗٚ ػِٔٚ، ٝعؼخ ث٤ٜ٘ٔب، ٝٓب ٝا٧سك

  ٓوشة، ِٓي ٫ٝ ٓشعَ، ٗج٢ ٫ اُخِن، ٖٓ أؽذ ػ٤ِٜب ٣طِغ

 َْ٘ذُٙ  }   :  هُٞٚ  ك٢( ػ٘ذٙ)  ظشف هذّ ُٔبرا – ط ِػ َٝ  ُْ ِْ  ؟  { اَُغبَػخِ  ِػ

 اُذ٤ٗب ٓبُي أٗٚ ٝعؼزٚ، ٌِٓٚ رٔبّ ٖٝٓ ٛٞ، ا٫ اُغبػخ رغ٢ء ٓز٠ ٣ؼِْ ٫  : أ١ اُؾقش، ٤ُل٤ذ اُظشف، هذّ

ِٚ  }   : هبٍ ُٜٝزا ٝا٥خشح، ا٤َُِْ َٝ  َٕ   اُؼذٍ، ثؾٌٔٚ ث٤ٌْ٘ ك٤ؾٌْ ا٥خشح ك٢  : أ١  { رُْشَعُؼٞ

 ؟ ٝرؼب٠ُ عجؾبٗٚ هللا ػ٘ذ اُؾلبػخ ؽشٝه ٢ٛ ٓب – ط  

   . ثبرٗٚ ا٫ أؽذ ػ٘ذٙ اُؾلبػخ ػ٠ِ ٣وذّ ٫ٝ ؽ٤ئ ب، ا٧ٓش ٖٓ خِوٚ ٖٓ أؽذ ٣ِٔي ٫ أٗٚ ٌِٓٚ، رٔبّ ٖٝٓ

 {  ٫َ ِِيُ  َٝ ْٔ َ٣  َٖ َٕ  اَُِز٣ ْٖ  ٣َْذُػٞ ِٓ  ِٚ  ٫ ٝؿ٤شْٛ، ٝا٬ُٔئٌخ ا٧ٗج٤بء ٖٓ هللّا، دٕٝ ٖٓ دػ٢ ٖٓ ًَ  : أ١  { اَُؾلَبَػخَ  ُدِٝٗ

ْٖ  ا٫َِ  }   : هبٍ ُٜٝزا اسرن٠، ُٖٔ ا٫ ٣ؾلؼٕٞ ٫ٝ هللّا، ثبرٕ ا٫ ٣ؾلؼٕٞ ٫ٝ اُؾلبػخ، ٣ٌِٕٔٞ ِٜذَ  َٓ َُْؾن   َؽ   { ثِب

 رؼب٠ُ هلّل  اُؾٜبدح ٝٛٞ ثبُؾن، ؽٜبدرٚ رٌٕٞ إٔ ٣ٝؾزشه ثٚ، ؽٜذ ثٔب ػبُٔب ثوِجٚ، ٓوشا ثِغبٗٚ، ٗطن  : أ١

 ٝؽشائؼٚ، ٝؽوبئوٚ ٝكشٝػٚ، اُذ٣ٖ أفٍٞ ٖٓ ثٚ، عبءٝا ٓب ٝفؾخ ٝاُشعبُخ، ثبُ٘جٞح ُٝشعِٚ ثبُٞؽذا٤ٗخ،

   . ُضٞاثٚ اُؾبئضٕٝ هللّا، ػزاة ٖٓ اُ٘بعٕٞ ٝٛئ٫ء اُؾبكؼ٤ٖ، ؽلبػخ ك٤ْٜ ر٘لغ اُز٣ٖ كٜئ٫ء
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 رؼب٠ُ هبٍ  ك٢ اُشثٞث٤خ ثزٞؽ٤ذ أُؾش٤ًٖ اهشاس ٖٓ ٣ِضّ اُز١ ٓب – ط :   {  ْٖ َُئِ َٝ  ْْ ُْزَُٜ ْٖ  َعؤَ  َخَِوْٜ َٓ

 َٖ  ؟ { هللَاُ  ٤ََُوُُُٞ

   . ُٚ ؽش٣ي ٫ ٝؽذٙ هللّا  أٗٚ ٧هشٝا اُخبُن، ٛٞ ٖٝٓ اُشثٞث٤خ، رٞؽ٤ذ ػٖ أُؾش٤ًٖ عؤُذ ُٝئٖ  : أ١

َٕ  كَؤ٠ََٗ }  ٌُٞ    !  ؟ ٝؽذٙ ُٚ ٝا٩خ٬ؿ هللّا  ػجبدح ػٖ ٣قشكٕٞ ك٤ٌق  : أ١  { ٣ُْئكَ

   . اُؾشى ثط٬ٕ ػ٠ِ ا٧دُخ أًجش ٖٓ ٝٛٞ ا٤ُٛٞ٧خ، ثزٞؽ٤ذ ا٩هشاس ثٚ ٣ِضْٜٓ اُشثٞث٤خ، ثزٞؽ٤ذ كبهشاسْٛ

  هُٞٚ ػطق ٓبرا ػ٠ِ – ط {  ِٚ ه٤ِِِ َٕ  َسة   ٣َب َٝ ّ   َُٛئ٫َءِ  اِ ْٞ َٕ  ٫َ  هَ ُٞ٘ ِٓ  ؟  { ٣ُْئ

َْ٘ذُٙ  }   : هُٞٚ ػ٠ِ ٓؼطٞف ٛزا ِػ َٝ  ُْ ِْ  ؽب٤ً ب ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ اُشعٍٞ  : أ١ ه٤ِٚ، ػِْ ٝػ٘ذٙ  : أ١  { اَُغبَػخِ  ِػ

 ػ٠ِ هبدس اُؾبٍ، ثٜزٙ ػبُْ رؼب٠ُ كبهلّل  ا٣ٔبْٜٗ، ػذّ ػ٠ِ ٓزؾغشا رُي، ػ٠ِ ٓزؾضٗب هٞٓٚ، رٌز٣ت ُشثٚ

 ثبُؼوٞثخ، ٓؼبعِزْٜ

 ؟ ٣ِْٜٜٔ ٫ٝ  اُؼجبد ٣َٜٔ هللا إٔ ػ٠ِ اُذ٤َُ ٓب – ط  

ْْ  كَبْفلَؼْ  }   : هبٍ ُٜٝزا ٣ٝشعؼٕٞ، ٣زٞثٕٞ ُؼِْٜ ثْٜ، ٣ٝغزؤ٢ٗ اُؼجبد ٣َٜٔ ؽ٤ِْ، رؼب٠ُ ٌُٝ٘ٚ  ُْٜ٘ َْ  َػ هُ َٝ   ّ   { َع٬َ

 ثٚ ٣وبثَ اُز١ اُغ٬ّ ا٫ ُْٜ ٓ٘ي ٣جذس ٫ٝ ػْٜ٘، ٝاػق ٝاُلؼ٤ِخ، اُو٤ُٞخ أر٣زْٜ ٖٓ ٣ؤر٤ي ٓب ػْٜ٘ افلؼ  : أ١

 خطبثب  : أ١  { اُغبِٕٛٞ خبهجْٜ ٝارا }   : اُقبُؾ٤ٖ ػجبدٙ ػٖ رؼب٠ُ هبٍ ًٔب اُغب٤ِٖٛ، ٝاُجقبئش ا٧ُجبة أُٝٞ

 هٞٓٚ ٖٓ ا٤ُٚ ٣قذس ٓب ٝرِو٠ سثٚ، ٧ٓش ـ ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ف٠ِ ـ كبٓزضَ  { ع٬ٓب هبُٞا }  عِْٜٜ ثٔوزن٠

   . اُغ٤َٔ ٝاُخطبة ا٤ُْٜ ثب٩ؽغبٕ ا٫ ػ٤ِٚ ٣وبثِْٜ ُْٝ ٝاُقلؼ، ثبُؼلٞ ا٧رٟ، ٖٓ ٝؿ٤شْٛ

 أػ٠ِ ثٚ ٝاسرلغ ٝاُغٔبء، ا٧سك أَٛ ثٚ كنَ اُز١ اُؼظ٤ْ، ثبُخِن هللّا  خقٚ ٖٓ ػ٠ِ ٝع٬ٓٚ هللّا  كقِٞاد

   . اُغٞصاء ًٞاًت ٖٓ

فَ  }   : ٝهُٞٚ ْٞ َٕ  كََغ ٞ ُٔ   . عشْٜٓ ٝػبهجخ رٗٞثْٜ، ِؿتَ   : أ١  { ٣َْؼَِ

 

 نمسبد ثٍبوٍخ:

 (:7٘آ٣خ )

* مب انهمسخ انجٍبوٍخ فً ركش عٍسى مشح َانمسٍح مشح َاثه مشٌم مشح فً انقشآن انكشٌم؟)د.فبضم 

 انسبمشائى(

 ػِٔ٘ب ٓغؾب  ك٢ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ًِٚ ػٖ ػ٤غ٠ ٗغذ أٗٚ ٣ُزًش ػ٠ِ اؽذٟ ٛزٙ اُق٤ؾ:ُٞ 

 أُغ٤ؼ: ٣ٝذخَ ك٤ٜب أُغ٤ؼ ، أُغ٤ؼ ػ٤غ٠ اثٖ ٓش٣ْ، أُغ٤ؼ اثٖ ٓش٣ْ )ُوجٚ(.     

 ػ٤غ٠ ٣ٝذخَ ك٤ٜب: ػ٤غ٠ اثٖ ٓش٣ْ ٝػ٤غ٠ )اعٔٚ(.     
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٤ًُ٘زٚ(.       اثٖ ٓش٣ْ )

س عٞاء ٝؽذٙ أٝ أُغ٤ؼ ػ٤غ٠ اثٖ ٓش٣ْ أٝ أُغ٤ؼ اثٖ ٓش٣ْ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ع٤بم ؽ٤ش ٝسد أُغ٤ؼ ك٢ ًَ اُغٞ

( آٍ ٘ٗرًش اُشعبُخ ٝا٣زبء اُج٤ّ٘بد أثذأ  ُْٝ رشد ك٢ اُز٤ٌِق ٝاٗٔب رؤر٢ ك٢ ٓوبّ اُض٘بء أٝ رقؾ٤ؼ اُؼو٤ذح. )

 ( اُزٞثخ.ٖٔ) -( أُبئذح7ٔ) -( اُ٘غبء7٘ٔ) -ػٔشإ

ٖ  ًٝزُي اثٖ ٓش٣ْ ُْ رؤر٢ ٓطِوب  ثبُ ِؼ٤ َٓ َٝ ح  َراِد هََشاس   َٞ ب ا٠َُِ َسْث َٔ ٣َْ٘بُٛ َٝ آَ َٝ ُٚ آ٣ََخ   َٓ
أُ َٝ  َْ ْش٣َ َٓ  َٖ َِْ٘ب اْث َعَؼ َٝ ز٤ٌِق )

(٘ٓ( َٕ ٝ ُْ٘ٚ ٣َِقذُّ ِٓ َي  ُٓ ْٞ ض٬َ  اَِرا هَ َٓ  َْ ْش٣َ َٓ  ُٖ ب ُمِشَة اْث َٔ َُ َٝ  ( اُضخشف(.7٘( أُئٕٓ٘ٞ( )

( ٓش٣ْ ٫ٝ ٖٗ) -( أُبئذحٙٗق ٝاُ٘ذاء ٝاُض٘بء كٜٞ ػبّ )أٓب ػ٤غ٠ ك٢ ًَ أؽٌبُٜب كٜزا ُلع ػبّ ٣ؤر٢ ُِز٤ٌِ

خِ  َٔ ٌْ ُِْؾ ْْ ثِب ٌُ ٍَ هَْذ ِعْئزُ َبِد هَب ُْج٤َ٘  ب َعبَء ِػ٤َغ٠ ثِب َٔ َُ َٝ َٖ  ٗغذ ك٢ اُوشإٓ ًِٚ آر٤٘بٙ اُج٤٘بد ا٫ ٓغ ُلع )ػ٤غ٠( ) ٧ُِث٤َ  َٝ

 َٝ ِٚ كَبرَوُٞا هللَاَ  َٕ ك٤ِ ْْ ثَْؼَل اَُِز١ رَْخزَِِلُٞ ٌُ َُ( ِٕ ( اُضخشف( ُْٝ ٣ؤد أثذا  ٓغ اثٖ ٓش٣ْ ٫ٝ أُغ٤ؼ. ارٕ ٖٙأَِه٤ُؼٞ

( أُبئذح( كبُٔغ٤ؼ ٤ُظ اعٔب  ٌُٝ٘ٚ ُوت ٕٔٔكبُز٤ٌِق ٣ؤر٢ ثِلع ػ٤غ٠ أٝاُض٘بء أ٣نب  ًِٝٔخ ػ٤غ٠ ػبٓخ ))

بسى. ٝػ٤غ٠ اعْ أ١ ٣غٞع ٝاثٖ ٓش٣ْ ٤ً٘زٚ ٝاُِوت ك٢ اُؼشث٤خ ٣ؤر٢ ُِٔذػ أٝ اُزّ ٝأُغ٤ؼ ٓؼ٘بٛب أُج

٤ًُ٘زٚ.  ٝاُز٤ٌِق عبء ثبعٔٚ )ػ٤غ٠( ٤ُٝظ ثِوجٚ ٫ٝ 

 (:ٗٙآ٣خ )

 َ َُ * مب انهمسخ انجٍبوٍخ فً صٌبدح ٌُ فً آٌخ سُسح انضخشف )إِنَّ َّللاَّ ٌََزا ِصَشاطٌ  ٌُ َسثُُّكْم فَبْعجُُذَيُ  ََ َسثًِّ 

َسثُُّكْم فَب44ُمْستَقٌٍِم ) ََ َ َسثًِّ  إِنَّ َّللاَّ ََ ٌََزا ِصَشاطٌ ُمْستَقٌٍِم )(( عه آٌخ سُسح مشٌم )  ((؟ 34ْعجُُذَيُ 

 د.كبمَ اُغبٓشائ٠ :

عبء ك٢ ٓوبّ ػجبدح ٛٞ: اؽزٔبٍ إٔ ٣ٌٕٞ م٤ٔش ٓ٘لقَ ٣ل٤ذ اُز٤ًٞذ ٝاُؾقش. ٣جو٠ اُغ٤بم ك٢ اُضخشف 

َٕ ) ػ٤غ٠ ٝارخبرٙ اُٜب   ٝ ُْ٘ٚ ٣َِقذُّ ِٓ َي  ُٓ ْٞ ض٬َ  اَِرا هَ َٓ  َْ ْش٣َ َٓ  ُٖ ب ُمِشَة اْث َٔ َُ َٝ هَب7٘) َٝ ب (  َٓ  َٞ ُٛ ّْ ُُٞا أَآََُِٜزَُ٘ب َخ٤ْش  أَ

( َٕ ٞ ُٔ ّ  َخِق ْٞ ْْ هَ ُٛ َْ ( ؽقشا  ث٤٘ٔب ك٢ عٞسح 8َ٘مَشثُُٞٙ ََُي ا٫َِ َعَذ٫  ثَ ْْ ٌُ َسثُّ َٝ َٞ َسث ٢  َٕ هللَاَ ُٛ (( كٜٞ أٌٗش ٛزا )اِ

ٓٚ ك٢ أُٜذ. أٓب عٞسح ٓش٣ْ كب٣٥خ عبءد ثؼذ ا٫ُٞدح ٤ُٝغذ ك٢ ٓوبّ ارخبر اُٚ ٫ رضاٍ أُغؤُخ هلَ رؾِٔٚ أ

َٞ َسث ٢  َٕ هللَاَ ُٛ اُضخشف كل٢ ٓوبّ ارخبر ػ٤غ٠ اُٜب  ك٘ل٠ هللا رؼب٠ُ ػ٠ِ ُغبٕ ػ٤غ٠ رُي ٝهبٍ ؽقشا  )اِ

.) ْْ ٌُ َسثُّ َٝ 

 (:7ٔآ٣خ )

*نمبرا اإلختالف ثٍه اإلستعمبل نهفضخ فً آٌخ سُسح اإلوسبن َانزٌت فً آٌخ سُسح انضخشف؟)د.فبضم 

 انسبمشائى(

{ َٕ ْْ رُْؾجَُشٝ ٌُ اُع َٝ أَْص َٝ  ْْ َُْغَ٘خَ أَٗزُ ِْٜ ثِِقَؾبف  7ٓارا اعزؼشم٘ب ا٣٥بد ك٢ عٞسح اُضخشف )اْدُخُِٞا ا { ٣ُطَبُف َػ٤َِْ

{ َٕ ْْ ك٤َِٜب َخبُُِذٝ أَٗزُ َٝ  ُٖ رََِزُّ ا٧َْْػ٤ُ َٝ ِٚ ا٧َْٗلُُظ  ٤ِٜ ب رَْؾزَ َٓ ك٤َِٜب  َٝ اة   َٞ ًْ أَ َٝ ٖ َرَٛت   َُْغَ٘ 7ٔٓ  َِْي ا رِ َٝ َُٔٞٛب {  خُ اَُز٢ِ أُِٝسْصزُ

{ َٕ ُِٞ َٔ ْْ رَْؼ ٘زُ ًُ ب  َٔ َٕ }7ٕثِ ُِٞ ًُ َْٜ٘ب رَؤْ ِٓ ض٤َِشح   ًَ ًَِٜخ   ْْ ك٤َِٜب كَب ٌُ َُ }7ٖ ٖ ٓ ِْٜ ثِآ٤َِٗخ   ٣ُطَبُف َػ٤َِْ َٝ {( ٝك٠ عٞسح ا٩ٗغبٕ)
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اِس٣َشا } َٞ بَْٗذ هَ ًَ اة   َٞ ًْ أَ َٝ ٖ كَِنخ  هََذُسَٝٛب رَوْ ٘ٔكَِنخ   ِٓ اِس٣َش  َٞ {( ُٞ ٫ؽظ٘ب ا٣٥بد ك٢ عٞسح ِٙٔذ٣شا  }{ هَ

 ا٩ٗغبٕ ٝاُضخشف ٬ٗؽع أٗٚ:

ٝ  ا٫َِ  .ٔ ْْ ُِجَْؼل  َػُذ ئِز  ثَْؼُنُٜ َٓ ْٞ َٖ ك٢ عٞسح اُضخشف رًش أْٜٗ أُزوٕٞ )ا٧َِْخ٬َء ٣َ زَو٤ِ ُٔ ُْ {( 7ٙ} ا

ْْ  ٣َب ِػجَبدِ صْ أمبكْٜ ا٠ُ ٗلغٚ رؼب٠ُ ٝٛزا أؽشف كخبهجْٜ ) ٫َ أَٗزُ َٝ  َّ ْٞ َ٤ ُْ ُْ ا ٌُ ف  َػ٤َِْ ْٞ ٫َ َخ

{ َٕ ْْ {( صْ هٔؤْٜٗ ٖٓ اُخٞف ٓخبهجب  ا٣بْٛ ٓجبؽشح )8ٙرَْؾَضُٗٞ ٫َ أَٗزُ َٝ  َّ ْٞ َ٤ُْ ُْ ا ٌُ ف  َػ٤َِْ ْٞ ٫َ َخ

 َٕ ُْ هللَاُ رَْؾَضُٗٞ هَبُٛ َٞ ( ٝٛزٙ ٓشرجخ أػ٠ِ ٓٔب عبء ك٢ آ٣بد ك٢ عٞسح ا٩ٗغبٕ ؽ٤ش عبء ك٤ٜب )كَ

ُعُشٝسا  }َؽَش َرُِ  َٝ ْْ َْٗنَشح   َُوَبُٛ َٝ  ِّ ْٞ َ٤ ُْ  {( .َٔٔي ا

ٕ.  َٖ ُ٘ٞا ثِآ٣َبرَِ٘بٝعبء ك٢ اُضخشف أْٜٗ عٔؼٞا ث٤ٖ ا٣٩ٔبٕ ٝا٩ع٬ّ )اَُِز٣ َٓ بُٗٞا  آ ًَ َٝ َٖ ٤ ِٔ ْغِِ ُٓ 

{( ٝا٣٩ٔبٕ ٛٞ اُزقذ٣ن ثبُوِت ٝا٩ع٬ّ ٛٞ ا٩ٗو٤بد ك٢ اُؼَٔ ًٔب رزًش ا٣٥بد ك٢ 9ٙ}

ٝػِٔٞا اُقبُؾبد( ٝأؽ٤بٗب  ٣ُوقذ ثبُٔئٖٓ أُغِْ. أٓب ٓب ٝسد ك٢ آ٣بد  اُوشإٓ )اُز٣ٖ آٓ٘ٞا

عٞسح ا٩ٗغبٕ ك٢ٜ عضء ٖٓ فلبد أُزو٤ٖ اُز٢ عبءد ك٢ اُضخشف ٧ٕ ك٤ٜب اُؼَٔ كوو 

( َّ َٕ اُطََؼب ٞ ُٔ ٣ُْطِؼ أَِع٤شا  } َٝ َٝ ٣َز٤ِٔب   َٝ ٤ٌِ٘ب   ْغ ِٓ  ِٚ {( ٝا٣٩ٔبٕ ٣ذخَ ك٤ٚ ػّٔٞ اُؼَٔ 8َػ٠َِ ُؽج 

 ؼ . اُقبُ

ك٢ اُضخشف ٗبداْٛ هللا رؼب٠ُ ٓخبهجب  ا٣بْٛ ٓجبؽشح )ادخِٞا اُغ٘خ( أٓب ك٢ ا٩ٗغبٕ كغبء هُٞٚ  .ٖ

رؼب٠ُ )ٝعضاْٛ ثٔب فجشٝا( ٝٓب عبء ك٢ اُضخشف ٛٞ أػ٠ِ ٌٓبٗخ ُْٝ ٣ٌزق ثٜزا ثَ اٗٚ 

رؼب٠ُ ك٢ اُضخشف أدخِْٜ ْٛ ٝأصٝاعْٜ )أٗزْ ٝأصٝاعٌْ( ٝٛزا ُْ ٣شد ك٢ عٞسح ا٩ٗغبٕ 

 ٣ذٍ ػ٠ِ ص٣بدح ا٩ًشاّ ك٢ عٞسح اُضخشف. ٝٛزا 

ّْ ٝٛٞ ٣ؾَٔ  .ٗ ٝهبٍ ك٢ اُضخشف )رُؾجشٕٝ( ٝك٢ ا٩ٗغبٕ )ٗنشح ٝعشٝسا( ٝاُؾجٞس أػ

اُغؼبدح ٝاُغشٝس ٝاُجٜبء ٝاُغٔبٍ ٝاُ٘ؼٔخ ٝا٩ًشاّ أُجبُؾ ك٤ٚ ِٝعؼخ اُؼ٤ؼ أٓب ٓب ك٢ عٞسح 

ؽَٔ ٓب عبء ك٢ عٞسح ا٩ٗغبٕ كٜٞ عضء ٓٔب ُرًش ك٢ عٞسح اُضخشف. كل٢ اُضخشف ارٕ 

 ا٩ٗغبٕ ٝص٣بدح. 

ٝهبٍ رؼب٠ُ أ٣نب  ك٢ عٞسح اُضخشف )ٝك٤ٜب ٓب رؾز٤ٜٚ ا٧ٗلظ( ُْٝ ٣زًش رُي ك٢ عٞسح  .٘

 ا٩ٗغبٕ صْ هبٍ )ك٤ٜب خبُذٕٝ( ُْٝ رشد ك٢ عٞسح ا٩ٗغبٕ ًِٜٝب رذٍ ػ٠ِ اُض٣بداد ك٢ اُ٘ؼ٤ْ. 

عٞسح ا٩ٗغبٕ ُزا ٗبعت إٔ  صْ رًش ك٢ عٞسح اُضخشف )ك٤ٜب كبًٜخ ًض٤شح( ُْٝ ٣زًشٛب ك٢ .ٙ

 ٣ؤر٢ ثقؾبف ٖٓ رٛت ك٢ ا٠ُٝ٧ ٝهٞاس٣ش ٖٓ كنخ ك٢ اُضب٤ٗخ . 

ٝا٧ٓش ا٥خش أٗٚ ك٢ عٞسح اُضخشف ُْ ٣زًش اُلنخ أثذا  ٝعٞ اُغٞسح ؽبع ك٤ٜب رًش اُزٛت  .7

اِؽَذح   َٝ خ   َٓ َٕ اَُ٘بُط أُ ٌُٞ ٫َ إَٔ ٣َ ْٞ َُ َٝ لُُش َُغَ ٝاُزّ٘ؼْ ٝاُضخشف كل٤ٜب عبء هُٞٚ رؼب٠ُ ) ٌْ َ٣ ٖ َٔ َِْ٘ب ُِ َؼ

 َٕ َؼبِسَط َػ٤ََِْٜب ٣َْظَُٜشٝ َٓ َٝ ٖ كََنخ    ٓ ْْ ُعوُلب   ِٜ ِٖ ُِج٤ُُٞرِ َٔ {( كبرا ًبٕ ٛزا ُِز٣ٖ ًلشٝا ٖٖ} ثِبَُشْؽ

ثبُشؽٖٔ ك٢ اُذ٤ٗب ك٤ٌق ٣ٌٕٞ عضاء أُزو٤ٖ ك٢ ا٥خشح أهَ ٓٔب ًبٕ ٌُِبكش ك٢ اُذ٤ٗب )عوق 

ٝأُؼبسط ٢ٛ أًضش ٖٓ هٞاس٣ش ٖٓ كنخ كٌؤٜٗب  ٖٓ كنخ ٝػ٤ِٜب ٓؼبسط( ؟ ٝعوق اُلنخ

رذٍ ػ٠ِ إٔ اُغ٘خ عضاإٛب أهَ ٖٓ اُذ٤ٗب ك٬ ٣غٔؼ عٞ اُغٞسح ك٢ اُضخشف ثبعزخذاّ هٞاس٣ش 

ٖٓ كنخ ك٤ٜب ٧ٗٚ ٫ ٣٘بعت إٔ ٣ؼط٢ هللا رؼب٠ُ اٌُبكش ك٢ اُذ٤ٗب أًضش ٓٔب ٣ؼط٢ أُزو٤ٖ ك٢ 

ضاء أػظْ ُزا عبء ثقؾبف اُزٛت عضاء اُغ٘خ. ارٕ ٣٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔزو٤ٖ ك٢ ا٥خشح ع

 أُزو٤ٖ ك٢ عٞسح اُضخشف. 

  ٝك٢ عٞسح اُضخشف رًش رؼب٠ُ أ٣نب  إٔ كشػٕٞ اعزٌجش ك٢ ٗلغٚ ٝصْ اعزخّق ثٔٞع٠  .8

 ٖ  ٓ َِٞسح   ِٚ أَْع ُْو٢َِ َػ٤َِْ
٫َ أُ ْٞ ْٝ َعبء  َرَٛت  ًٔب ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ ػ٠ِ ُغبٕ كشػٕٞ ٓخبهجب  هٞٓٚ )كََِ أَ

 ٬َ َٔ ُْ َؼُٚ ا َٓ{ َٖ ْوزَِش٤ِٗ ُٓ خُ  ٌَ جش ٌزنخ ك٢ اُغٞسح ارا ًبٕ كشػٕٞ أُ{( ك٤ٌق ٣٘بعت رًش اُلٖ٘ئِ

اُؼب٢ُ ك٢ ا٧سك ٣غزؼَٔ اُزٛت؟ كب٧كنَ إٔ عبء رؼب٠ُ ثبُلنخ ٝاُزٛت ًَ ك٢ ٌٓبٜٗب 

 ٖ. ٤ٞسراُز١ ٗبعت عٞ اُغٞسح ٝٝمغ ًَ رؼج٤ش ك٢ ٌٓبٗٚ ٣٘بعت ع٤بم ا٣٥بد ك٢ ًِزب اُغ
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 (:7ٕآ٣خ )

ٌَبٍة ثًِِ *قبل ت إِوَّب َعهَى َر ََ َمبِء َمبًء ثِقََذٍس فَأَْسَكىَّبيُ فًِ اأْلَْسِض  أَْوَضْنىَب ِمَه انسَّ ََ عبنى فً سُسح انمؤمىُن )

ٍَب تَأُْكه19ُُنَقَبِدُسََن ) ِمْى ََ اِكًُ َكثٍَِشحٌ  َُ ٍَب فَ أَْعىَبٍة نَُكْم فٍِ ََ ًِ َعىَّبٍد ِمْه وَِخٍٍم  (( َقبل فً 18َن )( فَأَْوَشأْوَب نَُكْم ثِ

ٌَب ثَِمب ُكْىتُْم تَْعَمهَُُن ) تِْهَك اْنَجىَّخُ انَّتًِ أَُِسْثتُُمُ ََ ٍَب تَأُْكهَُُن 22سُسح انضخشف ) ٍَخٌ َكثٍَِشحٌ ِمْى ٍَب فَبِك ( نَُكْم فٍِ

 (( ركش انُاَ فً األَنى )َمىٍب( َحزف انُاَ فً انثبوٍخ )مىٍب( نمبرا؟)د.فبضم انسبمشائى(23)

ك٢ عٞسح أُئٕٓ٘ٞ اُغ٤بم ك٢ ا٬ٌُّ ػٖ اُذ٤ٗب ٝأَٛ اُذ٤ٗب ٝرؼذاد اُ٘ؼْ هبٍ )ٜٝٓ٘ب رؤًِٕٞ( كبُلبًٜخ ك٢ اُذ٤ٗب 

٤ُغذ ٨ًَُ كوو كٜٔ٘ب ٓب ٛٞ ُ٪دخبس ٝاُج٤غ ٝأُشث٤ّبد ٝاُؼقبئش كٌؤٗٚ رؼب٠ُ ٣وقذ ثب٣٥خ : ٜٝٓ٘ب رّذخشٕٝ، 

٠ّٔ ػطق ػ كبُغ٤بم ك٢ ا٬ٌُّ ٠ِ ٓؾزٝف. أٓب ك٢ عٞسح اُضخشف ٜٝٓ٘ب رؼقشٕٝ ٜٝٓ٘ب رؤًِٕٞ ٝٛزا ٓب ٣ُغ

 ٫ٝ ٣ُق٘غ ٜٓ٘ب أؽ٤بء أخشٟ. ػٖ اُغ٘خ ٝاُلبًٜخ ك٢ اُغ٘خ ًِٜب ٨ًَُ

 (:8ٗآ٣خ )

 *)إِنَّ َسثََّك َحِكٌٍم َعهٌٍم( َ )إِنَّ َسثََّك َعهٌٍِم َحِكٌٍم( مب انفشق ثٍىٍمب؟)د.فبضم انسبمشائى(

اُؼِْ ٣وذّ اُؼِْ ٝا٫ ٣وذّ اُؾٌٔخ، ارا ًبٕ ا٧ٓش ك٢ اُزؾش٣غ أٝ ك٢ اُغضاء  ارا ًبٕ اُغ٤بم ك٢ اُؼِْ ٝٓب ٣وزن٢

 ٣وذّ اُؾٌٔخ ٝارا ًبٕ ك٢ اُؼِْ ٣وذّ اُؼِْ. 

*مب انهمسخ انجٍبوٍخ فً تكشاس كهمخ إنً فً قُنً تعبنى )ٌَُ انزي فً انسمبء إنً َفً األسض إنً(؟ 

 )د.فبضم انسبمشائى(

١ ك٢ اُغٔبء ٝك٢ ا٧سك اُٚ( ٌُٖ ُٞ عبءد ٌٛزا ك٢ اُوشإٓ ُذُذ ػ٠ِ أٗٚ ك٢ هذ ٣قؼ ُـ٣ٞب  اُوٍٞ )ٝٛٞ اُز

اُغٔبء )ٓٞعٞد ك٢ اُغٔبء(، ٝك٢ ا٧سك اُٚ )اُٚ ك٢ ا٧سك( ٝٛزا ا٩ؽزٔبٍ ؿ٤ش ٓشاد أف٬  ك٢ ا٣٥خ ٧ٗٚ 

غٔبء عجؾبٗٚ اُٚ ك٢ اُغٔبء ٝاُٚ ك٢ ا٧سك أ٣نب . ًزُي ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُِـخ )ٝٛٞ اُز١ ك٢ اُ

ٝا٧سك اُٚ( ٌُٖ ٛزا ٣ئد١ ا٠ُ أٗٚ اُٚ ٓؾزشى ك٤ْٜ ٝهذ رؼ٢٘ أٗٚ هذ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى آُٜخ ؿ٤شٙ ٝٛزا ٫ ٣ٌٕٞ ٫ٝ 

٣قؼ ٧ٗٚ عجؾبٗٚ ٛٞ اُز١ ك٢ اُغٔبء اُٚ ٝك٢ ا٧سك اُٚ ؽقشا  ٫ اُٚ ؿ٤شٙ ك٢ اُغٔبء ٫ٝ ك٢ ا٧سك. 

اُٚ( ُزا ًبٕ اُزٌشاس  ٛٞ)ٛٞ اُز١ ك٢ اُغٔبء )اُٚ( ك٢ ا٣٥خ ٢ٛ خجش ػٖ ٓجزذأ ٓؾزٝف روذ٣شٙ ٛٞ أ١ ثٔؼ٠٘ 

 ُٔوزن٠ أُؼ٠٘ أُشاد.

 

 انُصبٌب انعمهٍخ:

 . رحمة هللا بمن ٌمنع عنهم بعض أمور الدنٌا منعا خاصا أو عاما فهو خٌر بهم 

 . ٌمنع هللا الكفار من الدنٌا لعلهم ٌتوبون وٌرجعون 

 . كل ما فً الدنٌا متاع 

  وفٌها ما تشتهً األنفس .الدار اآلخرة لعباده المتقٌن 

 . من ٌعرض عن ذكر هللا وأفضله القرآن ٌقٌض له شٌطان ٌقارنه وٌحثه على المعاصً وٌتواله 

 . ًعند الغضب استعٌذي من الشٌطان وغٌري وضعك وتوضئ 
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  اإلعجاز النبوي فً االضطجاع عند الغضب حٌث أن الغدة الكظرٌة بها هرمون ٌنشط عند الغضب

 عند االضطجاع , إنه ال ٌنطق عن الهوى . وٌهدأ بسرعة فائقة

 . ًال تتكلمً وأنتً غاضبة حتى ال تندم 

 . ٌنشط الشٌطان وقت الغضب والفرح فاحذري وحصنً نفسك 

 ساء فً وقتها سبب لإلصابة بالحسد والعٌن والسحر .اإلهمال بأذكار الصباح والم 

  لباطل وٌحسبون أنهم مهتدون .االشٌطان ٌزٌن ألولٌائه 

 الدنٌا إذا اشتركوا فٌها تهون لكن مصٌبة اآلخرة ال ٌخفف عن صاحبها . مصائب 

 . المشركٌن فسدت عقولهم وفطرتهم بالشرك 

 . إذا استمسكت بالصراط أوصلك للجنة 

  ًلمنزلة والشرف ففً شهداء أحد قدموا فً القبر أكثرهم حفظا وفً اإلمامة االقرآن فخر فهو ٌعل

 ٌقدم صاحب القرآن .

 تدعوا إلى عبادة هللا . جمٌع الرسل 

 . كفر الكفار لٌس قصور فً اآلٌات لكن ظلما وعلو 

 لعقل .ااخشً أن تكونً إمعة تتابعٌن الموضة حتى وإن خالفت الشرع و 

 . خطر اإلعراض عن القرآن 

  لوحً .اوجوب التمسك بم نزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم من 

 . السخرٌة من الحق من صفات الكفر 

 د من صفات الكفار .نكث العهو 

 . الفاسقٌن ٌقٌض لهم من ٌزٌن لهم الشرك والشر كفرعون 

 الخسران . بغضب هللا ٌوج 

 . أهل الضالل ٌسعون إلى تحرٌف دالالت النص القرآنً حسب أهوائهم 

 . نزول عٌسى من عالمات الساعة الكبرى 

 . احذري من الشٌطان فهو حرٌص على إغواء بنً آدم 

  به دابته فسب الشٌطان فعند سبه ٌتعاظم وإذا قلنا بسم هللا صغر حتى ٌكون أحد الصحابة تعثرت

 كالذبابة .

 . طهر لسانك وطٌبه من األخالق السٌئة 

 . الترفع عن الرد على من أساء 

 . استسلمً هلل طاعة وقٌاد 

  . كراهة الحق خطر عظٌم 

 . مكر الكافرٌن ٌعود علٌهم ولو بعد حٌن 

  إال هلل والقول الصحٌح بارك هللا .كلمة تبارك هللا ال تقال 

 . اختصاص هللا بوقت علو الساعة 

 . احرصً على األخالء الصالحٌن ٌنفون فً الدنٌا واآلخرة 
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 سورة الـــزخــــرف

  وسببا للتفاضل فً الدرجاتدخول الجنة برحمة هللا ولكن األعمال الصالحة سبب لدخولها. 

 . أكثري من االستعاذة من النار 

 

 :ع خُاتٍمٍبم  سُسح  انضخشفتىبست فُاتح 

   ( َٖ ْغِشك٤ِ ُٓ ب   ٓ ْٞ ْْ هَ ْ٘زُ ًُ  ْٕ ب أَ َش َفْلؾ  ًْ ُْ اُز  ٌُ ْ٘ َٖ )٘ك٢ أُٜٝب هبٍ )أَكََْ٘نِشُة َػ ٤ُِ َٝ ْٖ َٗج٢ِ  ك٢ِ ا٧َْ ِٓ َِْ٘ب  ْْ أَْسَع ًَ َٝ  )ٙ )

( َٕ ِْٜضئُٞ ِٚ ٣َْغزَ بُٗٞا ثِ ًَ ْٖ َٗج٢ِ  ا٫َِ  ِٓ  ْْ ِٜ ب ٣َؤْر٤ِ َٓ ب 7َٝ ْْ ثَْطؾ  ُْٜ٘ ِٓ َ٘ب أََؽَذ  ٌْ َِْٛ َ َٖ )( كَؤ ٤ُِ َٝ َُ ا٧َْ ضَ َٓ َن٠  َٓ (( ٛزا أُٜٝب، 8َٝ

( َٕ ُْ اَُِز١ ٣َُٞػُذٝ ُٜ َٓ ْٞ َِْؼجُٞا َؽز٠َ ٬َُ٣هُٞا ٣َ َ٣ َٝ ْْ ٣َُخُٞمٞا  ((. ٬ٗؽع: ٓب ٣ؤ٣زْٜ ٖٓ سعٍٞ 8ٖهبٍ ك٢ آخشٛب )كََزْسُٛ

٣٦ُخ ا٠ُٝ٧. ا٫ ًبٗٞا ثٚ ٣غزٜضئٕٞ كزسْٛ ٣خٞمٞا ٣ِٝؼجٞا ؽز٠ ٬٣هٞا ٣ْٜٞٓ اُز١ ٣ٞػذٕٝ ًؤٜٗب ٓززٔخ 

ا٩عشاف ك٢ ا٣٥خ أ١ ك٢ أػٔبُْٜ ٫ ٣شػٕٞٝ ثذٕٝ مٞاثو ٣غشكٕٞ ك٢ أُؼبف٢ ٣ٝغبٝصٕٝ اُؾذٝد 

َِْؼجُٞا َؽز٠َ ٬َُ٣هُٞا  َ٣ َٝ ْْ ٣َُخُٞمٞا  )ا٩عشاف ٓغبٝصح اُؾذ( صْ رًش ا٫عزٜضاء )ًبٗٞا ثٚ ٣غزٜضئٕٞ( صْ هبٍ )كََزْسُٛ

( َٕ ُْ اَُِز١ ٣َُٞػُذٝ ُٜ َٓ ْٞ َٖ ((. ه٣8َٖ َٖ َخَِوَُٜ ا٧َْْسَك ٤ََُوُُُٞ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ْٖ َخََِن اَُغ َٓ  ْْ ُْزَُٜ ْٖ َعؤَ َُئِ َٝ بٍ ك٢ أُٜٝب أ٣نب  )

( ُْ َُْؼ٤ِِ َُْؼِض٣ُض ا َٕ )9ا ٌُٞ َٖ هللَاُ كَؤ٠ََٗ ٣ُْئكَ ْْ ٤ََُوُُُٞ ْٖ َخَِوَُٜ َٓ  ْْ ُْزَُٜ ْٖ َعؤَ َُئِ َٝ (( ًؤٜٗب اعزٌٔبٍ ٣٦ُخ 87(( ٝك٢ أٝاخشٛب )

 ٖٓ خِن اُغٔٞاد ٝا٧سك؟ ٖٓ خِوٌْ؟.  ا٠ُٝ٧

  ٓب د٫ُخ اخز٤بس فلز٢ اُؼض٣ض اُؼ٤ِْ؟ عئاٍ:

    َٖ ا٧َْْسَك ٤ََُوُُُٞ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ْٖ َخََِن اَُغ َٓ  ْْ ُْزَُٜ ْٖ َعؤَ َُئِ َٝ اخزبس فلز٢ اُؼض٣ض اُؼ٤ِْ ك٢ ا٣٥خ، ٛٞ هللا ث٬ ؽي )

( ُْ َُْؼ٤ِِ َُْؼِض٣ُض ا َٖ ا ْٖ عَ 9َخَِوَُٜ َُئِ َٝ ( ))( َٕ ٌُٞ َٖ هللَاُ كَؤ٠ََٗ ٣ُْئكَ ْْ ٤ََُوُُُٞ ْٖ َخَِوَُٜ َٓ  ْْ ُْزَُٜ (( ٣ئكٌٕٞ ثٔؼ٠٘ ٣ُقَشكٕٞ 87ؤَ

ػٖ اُؾن. ٛٞ ًؤٗٚ ٛٞ اعزٌٔبٍ عئاٍ صْ رشه٠ ُِغئاٍ ػٖ أٗلغْٜ، ًؤٗٔب ٛٞ عئاٍ آخش ك٢ ٓٞهٖ ٝاؽذ ك٢ 

 ع٤بم ٝاؽذ.

 

 

عٞسح اُضخشف ٜٗب٣خ  
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 مدارسة سور القرآن

 ســـورة الدخان :: ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 اندخبن ســـــىزح

 

 ثُه َدٌ انسىزح:

 ّٝهللا ألْ ٚاٌّذذص١ٓ اٌّفغش٠ٓ أوضش ٚػٕذ اٌّظبدف أوضش فٟ االعُ ثٙبر ٚع١ّذ اٌذخبْ عٛسح رغ 

 طٍٝ ٌٍشعٛي رىز٠جُٙ ثغجت ٚاٌّجبػخ ثبٌمذؾ أط١جٛا د١ش اٌىفبس ٌزخ٠ٛف آ٠خ اٌذخبْ جؼً رؼبٌٝ

 هللا طٍٝ إٌجٟ دػبء ثجشوٗ رٌه ثؼذ ٔجبُ٘ صُ ٠ٍٙىٛا وبدٚا دزٝ اٌذخبْ ػ١ٍُٙ هللا فجؼش ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 (.اٌذخبْ دُ) اٌغٛسح اعُ أْ ثؼؼُٙ ٚلبي. ٚعٍُ ػ١ٍٗ

 اٌؼم١ذح ٌزشع١خ ػبِخ ثظفخ اٌّى١خ اٌغٛسح أ٘ذاف ٔفظ ٚ٘ٛ اٌجؼش اٌشعبٌخ، إٌجٛح، اٌزٛد١ذ،: أ٘ذافٙب 

 .اإل٠ّبْ دػبئُ ٚرضج١ذ

 ٚاٌشعبٌخ ٚاٌجؼش، اٌزٛد١ذ ػٓ ٚاٌذذ٠ش اإل٠ّبْ، دم١مخ: اٌغٛسح ِذٛس. 

 

  

 :انسىزح نمب قجههبمىبسجخ 

 أٞ" ٠ؼٍّْٛ فغٛف عالَ ٚلً ػُٕٙ فبطفخ" ٚاٌزٙذ٠ذ ثبٌٛػ١ذ لجٍٙب اٌضخشف عٛسح خزُ عجذبٔٗ هللا اْ   

 ِٓ ثشٟء اٌغٛسح ٘زٖ افززبح فٕبعت ٚرٙذ٠ذ ٌُٙ هللا ِٓ ٚػ١ذ ٚ٘ٛ ٚرىز٠جُٙ، اجشاُِٙ ػبلجخ ٠ؼٍّْٛ فغٛف

 ".ِٕزس٠ٓ وٕب أب" اٌشذ٠ذ اإلٔزاس

 ٚ٘ٛ اٌغشع ٠ىًّ ثّب اٌذخبْ عٛسح رؼبٌٝ هللا افززخ اٌغٛسح، آخش اٌٝ ثجؼغ ثؼؼُٙ ٘زا ثؼذ اٌىالَ ٚرؼٍك

 ف١ٙب" فمبي فؼبئٍٙب ِٓ روش صُ" ِجبسوخ ١ٌٍخ فٟ أٔضٌٕبٖ أب" رؼبٌٝ فمبي اٌذ١ٔب عّبء اٌٝ أضاٌٗ ثٛلذ اٌزؼش٠ف

 ".دى١ُ أِش وً ٠فشق
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 سورة الــــــدخــــــــــــــان

 محبوز انسىزح:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ردازس انسىزح كبمهخ :

 :انزفسُس انمىضىعٍ نهسىزح

 .ِجبسوخ ١ٌٍخ فٟ ٚأضاٌٗ اٌمشآْ اػجبص( 9 – ٔ) ا٠٢بد

 اٌّششو١ٓ، ٚطف األٚي اٌّمطغ فٟ رؼبٌٝ هللا روش أْ ثؼذ. ثبٌؼزاة اٌّششو١ٓ رٙذ٠ذ( ٙٔ – ٓٔ) ا٠٢بد

 ١ٌٕزظش ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ سعٌٛٗ اٌٝ اٌّمطغ ٘زا فٟ اٌزفذ هللا، ٚلذسح ٚاٌجؼش اٌزٛد١ذ ِٓ شه فٟ ٚأُٔٙ

 .ث١ٓ ٚاػخ وض١ف ثذخبْ اٌغّبء رؤرٟ ٠َٛ ػزاثُٙ

 وفشُ٘ ػٍٝ اٌّششو١ٓ اطشاس اٌغبثك اٌّمطغ فٟ رؼبٌٝ هللا ث١ٓ. فشػْٛ ثمَٛ رزو١شُ٘( ٖٖ – 1ٔ) ا٠٢بد

 سعٍٗ وزثٛا ِضٍُٙ وبٔٛا اٌّزمذ١ِٓ ِٓ وض١شا   أْ اٌّمطغ ٘زا فٟ ٚروشُ٘ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ٌٍٕجٟ ٚرىز٠جُٙ

 .هللا فؤٍ٘ىُٙ

 ِغ ِٖٚأل فشػْٛ لظخ ػٓ اٌغبثك اٌّمطغ فٟ ا٠٢بد رذذصذ ٌّب. اٌجؼش اٌّششو١ٓ أىبس( 9ٖ – ٖٗ) ا٠٢بد

 .طشادخ ٚإٌشٛس ٌٍجؼش اٌّششو١ٓ أىبس اٌّمطغ ٘زا فٟ ث١ّٓ لش٠ش؛ وفبس ِٓ اٌّششوْٛ ١ٌزؼع ِٛعٝ

 .ٚإٌّىش٠ٓ اٌفجبس ِظ١ش ِٓ اٌزش١٘ت( ٓ٘ – ٓٗ) ا٠٢بد

 ٌُٙ أػذٖ ِٚب األشم١بء اٌىفبس دبي اٌغبثك اٌّمطغ فٟ هللا روش. اٌّئِْٕٛ ٠ٍمبٖ ثّب اٌزشغ١ت( 9٘ – ٔ٘) ا٠٢بد

 .إٌؼ١ُ ِٓ ٌُٙ أػذٖ ِٚب األثشاس اٌّئ١ِٕٓ ثذبي اٌّمطغ ٘زا فٟ أرجؼٗ فُ ػزاة؛ ِٓ

 

 :انزمهُد

ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ ذّذهلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب اٌجشوخ ٚاإلخالص ٚاٌمجٛي ٚاٌظذق ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب أػّبي اٌغشائش ٚاٌذغٕبد اٌجبس٠بد ..

 أٔٛاع اٌمذس اٌزٟ ٠ىزجٙب هللا ػض ٚجً ٌإلٔغبْ:

 /ِمبد٠ش أص١ٌخ ٔ

 /ِمبد٠ش ع٠ٕٛخ .ٕ

 /ِمبد٠ش ١ِٛ٠خ.ٖ

 ءن ا١ٌِٟٛ أٚ اٌغٕٛٞ ثبٌذػبء .رغزط١غ رغ١١ش لؼب

ِضبي :ارا وزت هللا ٌه لذس ع١ئ ٌٍغٕخ اٌمبدِخ )ٚفبح اثٓ،فشً فٟ صٚاط....(ٚطشد رذػٛ ثبخالص فٟ ١ٌٍخ 

اٌمذس فبْ هللا ٠ؤِش اٌّالئىخ أْ ٠ّغذٛا اٌظذ١فخ اٌزٟ وزت ف١ٙب اٌشمبء ٠ٚىزجْٛ ٌه اٌغؼبدح .)٠ّذٛ هللا ِب 

 ٠شبء ٠ٚضجذ ٚػٕذٖ أَ اٌىزبة(
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 سورة الــــــدخــــــــــــــان

 ١ٌٍخ اٌمذس:

ع١ّذ ثٙزا ألْ ف١ٙب رٕضي اٌّمبد٠ش ِٓ اٌغّبء اٌٝ األسع ٚع١ّذ ثزٌه ٔغجخ اٌٝ اٌزمذ٠ش ،ٚاٌؼجبدح ف١ٙب ػٓ 

 عٕخ  4ٗ

 ِضبي:

 .4ٗارا لٍذ ف١ٙب اعزغفش هللا وؤٔه رغزغفش ِٕز ٚالدره اٌٝ أْ طبس ػّشن 

٠ىْٛ ػذد٘ب أوضش ِٓ دجبد اٌذظٝ ف١ٙب رؼ١ك األسع ثؼذد اٌّالئىخ فبْ اٌّالئىخ رٕضي فٟ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ ٚ

 ٌزئِٓ ػٍٝ دػبئٕب.

فٟ ١ٌٍخ اٌمذس رّش اٌّالئىخ ِٓ ػٕذ اٌؼجذ فزؼض٠ٗ ألْ وزت ٌٗ اٌّٛد ،أٚ رّش ِٓ ػٕذٖ فزجبسن ٌٗ ثمجٛي ػٍّٗ 

 ٚػزمٗ ِٓ إٌبس.

 ٠ِٛب فؤ٠ٓ اٌّشّشْٚ. ٓ٘عٕٛاد ،ٚاٌذل١مخ رغبٚٞ 4اٌغبػخ فٟ ١ٌٍخ اٌمذس رغبٚٞ 

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب ػٕذِب عؤٌزٗ ِبرا رمٛي اْ سأد ١ٌٍخ اٌمذس فمبي ٚأٚطٝ إٌجٟ طٍٝ هللا

 لٌٟٛ: )اٌٍُٙ أه ػفٛ رذت اٌؼفٛ فبػف ػٕٟ(

 ٚفٟ ١ٌٍخ اٌمذس ٔضي اٌمشآْ اٌىش٠ُ أفؼً اٌىالَ ثؤفؼً ا١ٌٍبٌٟ ٚاأل٠بَ ػٍٝ أفؼً األٔبَ .

ٌٕبٖ فٟ ١ٌٍخ ِجبسوخ أب وٕب ِٕزس٠ٓ *ف١ٙب ٠فشق وً أِش ٚٚطفٙب هللا رؼبٌٝ ثؤٔٙب ِجبسوخ ،لبي رؼبٌٝ : )أب أٔض

 دى١ُ(

٘زٖ ا١ٌٍٍخ اٌّجبسوخ أٞ وض١شح اٌخ١ش ٚاٌجشوخ ٟٚ٘ ١ٌٍخ اٌمذس اٌزٟ ٟ٘ خ١ش ِٓ أٌف شٙش فؤٔضي هللا ف١ٙب أفؼً 

 اٌىالَ .

اٌغٕخ ِٓ ٚفٟ ٘زٖ  ا١ٌٍٍخ ٠فظً ١ّ٠ٚض ٠ٚىزت وً أِش لذسٞ ٚششػٟ دىُ هللا ثٗ ٠ٚمذس ف١ٙب ِب ٠ىْٛ فٟ 

 رمذ٠ش ٚوً ٘زا ِٓ رّبَ ػٍّٗ ٚوّبٌٗ ٚدىّزٗ ٚارمبْ دفظٗ ٚاػزٕبئٗ ثخٍمٗ .

 عٕزذاسط ا١ٌَٛ ثبرْ هللا ٘زٖ ا٠٢خ فٟ رذاسعٕب.

 
 

 

 :فىائد وأسئهخ ردثسَخ

 جٛاة اٌمغُ؟ ثّب ألغُ هللا رؼبٌٝ ِٚب ٛ٘ 

فِٟ ١ٌٍٍََْخ  } ث١بٔٗ أٔٗ أٔضٌٗ ٘زا لغُ ثبٌمشآْ ػٍٝ اٌمشآْ، فؤلغُ ثبٌىزبة اٌّج١ٓ ٌىً ِب ٠ذزبط اٌٝ 

جَبَسَوخٍ  وض١شح اٌخ١ش ٚاٌجشوخ ٟٚ٘ ١ٌٍخ اٌمذس اٌزٟ ٟ٘ خ١ش ِٓ أٌف شٙش، فؤٔضي أفؼً اٌىالَ   : أٞ  { ُِ

بٌخ ٚغٍجذ ثؤفؼً ا١ٌٍبٌٟ ٚاأل٠بَ ػٍٝ أفؼً األٔبَ، ثٍغخ اٌؼشة اٌىشاَ ١ٌٕزس ثٗ لِٛب ػّزُٙ اٌجٙ

ػ١ٍُٙ اٌشمبٚح ف١غزؼ١ئٛا ثٕٛسٖ ٠ٚمزجغٛا ِٓ ٘ذاٖ ٠ٚغ١شٚا ٚساءٖ ف١ذظً ٌُٙ اٌخ١ش اٌذ١ٔٛٞ ٚاٌخ١ش 

 .األخشٚٞ
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 ِب اٌّمظٛد ثمٌٛٗ رؼبٌٝ " ف١ٙب ٠فشق وً أِش دى١ُ"؟

ٍُ  ٠ُْفَشقُ  } فٟ رٍه ا١ًٌٍ اٌفبػٍخ اٌزٟ ٔضي ف١ٙب اٌمشآْ  ٍش َدِى١ ِْ ًُّ أَ ت وً أِش ٠فظً ١ّ٠ٚض ٠ٚىز  : أٞ  { ُو

 .لذسٞ ٚششػٟ دىُ هللا ثٗ

 ِب أٔٛاع اٌىزت اٌمذس٠خ ؟ 

ٚ٘زٖ اٌىزبثخ ٚاٌفشلبْ، اٌزٞ ٠ىْٛ فٟ ١ٌٍخ اٌمذس أدذ اٌىزبثبد اٌزٟ رىزت ٚر١ّض فزطبثك اٌىزبة األٚي 

اٌزٞ وزت هللا ثٗ ِمبد٠ش اٌخالئك ٚآجبٌُٙ ٚأسصالُٙ ٚأػّبٌُٙ ٚأدٛاٌُٙ، صُ اْ هللا رؼبٌٝ لذ ٚوً 

ٝ اٌذ١ٔب ٚوً ثٗ وشاِب ِالئىخ رىزت ِب ع١جشٞ ػٍٝ اٌؼجذ ٚ٘ٛ فٟ ثطٓ أِٗ، صُ ٚوٍُٙ ثؼذ ٚجٛدٖ اٌ

وبرج١ٓ ٠ىزجْٛ ٠ٚذفظْٛ ػ١ٍٗ أػّبٌٗ، صُ أٗ رؼبٌٝ ٠مذس فٟ ١ٌٍخ اٌمذس ِب ٠ىْٛ فٟ اٌغٕخ، ٚوً ٘زا 

   . ِٓ رّبَ ػٍّٗ ٚوّبي دىّزٗ ٚارمبْ دفظٗ ٚاػزٕبئٗ رؼبٌٝ ثخٍمٗ

 األِش اٌزٞ لبي ػٕٗ رؼبٌٝ أِشا ِٓ ػٕذٔب؟ ِب ٛ٘ 

ِْٕذَٔب } ْٓ ِػ ِِ ا  ش  ِْ    . ٘زا األِش اٌذى١ُ أِش طبدس ِٓ ػٕذٔب  : أٞ  { أَ

{  َٓ ْشِع١ٍِ ُِ ْٓ  } ٌٍشعً ِٕٚض١ٌٓ ٌٍىزت ٚاٌشعً رجٍغ أٚاِش اٌّشعً ٚرخجش ثؤلذاسٖ،   { أَِّب ُوَّٕب  ِِ خ   َّ َسْد

اْ اسعبي اٌشعً ٚأضاي اٌىزت اٌزٟ أفؼٍٙب اٌمشآْ سدّخ ِٓ سة اٌؼجبد ثبٌؼجبد، فّب سدُ   : أٞ  { َسثِّهَ 

هللا ػجبدٖ ثشدّخ أجً ِٓ ٘ذا٠زُٙ ثبٌىزت ٚاٌشعً، ٚوً خ١ش ٠ٕبٌٛٔٗ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح فبٔٗ ِٓ أجً 

ُُ  } رٌه ٚعججٗ،  ٌَْؼ١ٍِ ١ُغ ا ِّ َٛ اٌغَّ ُ٘ ُ ٠غّغ ج١ّغ األطٛاد ٠ٚؼٍُ ج١ّغ األِٛس اٌظب٘شح ٚاٌجبؽٕخ   : أٞ  { أَِّٗ

ٚلذ ػٍُ رؼبٌٝ ػشٚسح اٌؼجبد اٌٝ سعٍٗ ٚوزجٗ فشدُّٙ ثزٌه ِٚٓ ػ١ٍُٙ فٍٗ رؼبٌٝ اٌذّذ ٚإٌّخ 

   . ٚاإلدغبْ

 ١ٌم١ٓ ثبهلل؟ِب ِٛججبد ا 

ب } َّ ب ث١ََُْٕٙ َِ َٚ اأْلَْسِع  َٚ اِد  َٚ ب َّ ُْ  }   . خبٌك رٌه ِٚذثشٖ ٚاٌّزظشف ف١ٗ ثّب شبء  : أٞ  { َسةِّ اٌغَّ ْٕزُ ْْ ُو اِ

 َٓ ٛل١ِِٕ   : ػٍّب ِف١ذا ١ٌٍم١ٓ فبػٍّٛا أْ اٌشة ٌٍّخٍٛلبد ٘ٛ اٌٙٙب اٌذك ٌٚٙزا لبيػب١ٌّٓ ثزٌه   : أٞ  { ُِ

 {  َٛ ١ذُ  } ال ِؼجٛد اال ٚجٙٗ،   : أٞ  { اَل اٌََِٗ ااِلَّ ُ٘ ِّ ُ٠ َٚ ٘ٛ اٌّزظشف ٚدذٖ ثبإلد١بء ٚاإلِبرخ   : أٞ  { ٠ُْذ١ِٟ 

َٓ  } ف١جض٠ىُ ثؼٍّىُ اْ خ١شا فخ١ش ٚاْ ششا فشش، ٚع١جّؼىُ ثؼذ ِٛرىُ  ١ٌِ َّٚ ُُ اأْلَ َسةُّ آثَبئُِى َٚ  ُْ   { َسثُُّى

  . سة األ١ٌٚٓ ٚا٢خش٠ٓ ِشث١ُٙ ثبٌٕؼُ اٌذافغ ػُٕٙ إٌمُ  : أٞ

 ٗ؟ِب ِٛلف اٌىبفش٠ٓ ثؼذ رمش٠ش هللا عجذبٔٗ ٌشثٛث١زٗ ٚأ١ٌ٘ٛز 

فٍّب لشس رؼبٌٝ سثٛث١زٗ ٚأ١ٌ٘ٛزٗ ثّب ٠ٛجت اٌؼٍُ اٌزبَ ٠ٚذفغ اٌشه أخجش أْ اٌىبفش٠ٓ ِغ ٘زا اٌج١بْ 

 {  َْ ٍَْؼجُٛ ِٕغّشْٚ فٟ اٌشىٛن ٚاٌشجٙبد غبفٍْٛ ػّب خٍمٛا ٌٗ لذ اشزغٍٛا ثبٌٍؼت   : أٞ  { فِٟ َشهٍّ ٠َ

 . ٠جذٞ ػ١ٍُٙ اال اٌؼشس اٌجبؽً، اٌزٞ ال
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 ثّبرا رٛػذُ٘ هللا ػض ٚجً؟ 

ٍٓ ٠َْغَشٝ  } أزظش ف١ُٙ اٌؼزاة فبٔٗ لذ لشة ٚآْ أٚأٗ،   : أٞ  { فَبْسرَمِت   ج١ِ ُِ  ٍْ بُء ثُِذَخب َّ ََ رَؤْرِٟ اٌغَّ ْٛ َ٠

ٌُ  }   : ٠ٌُٙؼُّٙ رٌه اٌذخبْ ٠ٚمبي   : أٞ  { إٌَّبطَ   . { ََ٘زا َػَزاٌة أ١ٌَِ

 ِب اٌّشاد ثبٌذخبْ؟ 

أٗ اٌذخبْ اٌزٞ ٠غشٝ إٌبط ٠ٚؼُّٙ د١ٓ رمشة   : ٚاخزٍف اٌّفغشْٚ فٟ اٌّشاد ثٙزا اٌذخبْ، فم١ً

إٌبس ِٓ اٌّجش١ِٓ فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ ٚأْ هللا رٛػذُ٘ ثؼزاة ٠َٛ اٌم١بِخ ٚأِش ٔج١ٗ أْ ٠ٕزظش ثُٙ رٌه 

   . ا١ٌَٛ

ٚاٌزؤٟٔ ثُٙ ٚرش١٘جُٙ ثزٌه ا١ٌَٛ  ٠ٚئ٠ذ ٘زا اٌّؼٕٝ أْ ٘زٖ اٌطش٠مخ ٟ٘ ؽش٠مخ اٌمشآْ فٟ رٛػذ اٌىفبس

   . ٚػزاثٗ ٚرغ١ٍخ اٌشعٛي ٚاٌّئ١ِٕٓ ثبالٔزظبس ثّٓ آراُ٘

ٌٓ  }   : ٠ٚئ٠ذٖ أ٠ؼب أٔٗ لبي فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ج١ِ ُِ ُْ َسُعٌٛي  لَْذ َجبَءُ٘ َٚ ْوَشٜ  ُُ اٌزِّ  ٚ٘زا ٠مبي ٠َٛ اٌم١بِخ  { أََّٔٝ ٌَُٙ

   . لذ ر٘ت ٚلذ اٌشجٛع  : ٌٍىفبس د١ٓ ٠طٍجْٛ اٌشجٛع اٌٝ اٌذ١ٔب ف١مبي

اْ اٌّشاد ثزٌه ِب أطبة وفبس لش٠ش د١ٓ اِزٕؼٛا ِٓ اإل٠ّبْ ٚاعزىجشٚا ػٍٝ اٌذك فذػب   : ٚل١ً

فؤسعً هللا ػ١ٍُٙ   ( اٌٍُٙ أػٕٟ ػ١ٍُٙ ثغ١ٕٓ وغٕٟ ٠ٛعف )  : ػ١ٍُٙ إٌجٟ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ فمبي

جٛع اٌؼظ١ُ دزٝ أوٍٛا ا١ٌّزبد ٚاٌؼظبَ ٚطبسٚا ٠شْٚ اٌزٞ ث١ٓ اٌغّبء ٚاألسع و١ٙئخ اٌذخبْ اٌ

   . ١ٌٚظ ثٗ، ٚرٌه ِٓ شذح اٌجٛع

ٍْ  }   : ف١ىْٛ ـ ػٍٝ ٘زا ـ لٌٛٗ بُء ثُِذَخب َّ ََ رَؤْرِٟ اٌغَّ ْٛ ُ ِٚب ٠شب٘ذْٚ ١ٌٚظ أْ رٌه ثبٌٕغجخ اٌٝ أثظبس٘  { ٠َ

   . ثذخبْ دم١مخ

ٌُٚ ٠ضاٌٛا ثٙزٖ اٌذبٌخ دزٝ اعزشدّٛا سعٛي هللا ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٚعؤٌٖٛ أْ ٠ذػٛ هللا ٌُٙ أْ 

ُْ أَِّب َوبِشفُ  }   : ٠ىشفٗ هللا ػُٕٙ فذػب سثٗ فىشفٗ هللا ػُٕٙ، ٚػٍٝ ٘زا ف١ىْٛ لٌٛٗ ٌَْؼَزاِة ل١ٍَِال  أَُِّى ٛا ا

 َْ اخجبس ثؤْ هللا ع١ظشفٗ ػٕىُ ٚرٛػذ ٌُٙ أْ ٠ؼٛدٚا اٌٝ االعزىجبس ٚاٌزىز٠ت ٚاخجبس ثٛلٛػٗ   { َػبئُِذٚ

   . ٟٚ٘ ٚلؼخ ثذس ٚفٟ ٘زا اٌمٛي ٔظش ظب٘ش  : فٛلغ ٚأْ هللا ع١ؼبلجُٙ ثبٌجطشخ اٌىجشٜ، لبٌٛا

أششاؽ اٌغبػخ ٚأٔٗ ٠ىْٛ فٟ آخش اٌضِبْ دخبْ ٠ؤخز ثؤٔفبط إٌبط اْ اٌّشاد ثزٌه أْ رٌه ِٓ   : ٚل١ً

فَبْسرَمِْت  }   : ٠ٚظ١ت اٌّئ١ِٕٓ ُِٕٙ و١ٙئخ اٌذخبْ، ٚاٌمٛي ٘ٛ األٚي، ٚفٟ ا٠٢خ ادزّبي أْ اٌّشاد ثمٌٛٗ

ٍٓ * ٠َغْ  ج١ِ ُِ  ٍْ بُء ثُِذَخب َّ ََ رَؤْرِٟ اٌغَّ ْٛ َ٠ * َْ ُٕٛ ِِ ْئ ُِ ٌَْؼَزاَة أَِّب  َب اْوِشْف َػَّٕب ا ٌُ * َسثَّٕ َشٝ إٌَّبَط ََ٘زا َػَزاٌة أ١ٌَِ

 ٌْ ْجُٕٛ َِ  ٌُ َؼٍَّ ُِ لَبٌُٛا  َٚ  ُْٕٗ ا َػ ْٛ ٌَّ َٛ َُّ رَ ٌٓ * صُ ج١ِ ُِ ُْ َسُعٌٛي  لَْذ َجبَءُ٘ َٚ ْوَشٜ  ُُ اٌزِّ أْ ٘زا وٍٗ ٠ىْٛ ٠َٛ   { أََّٔٝ ٌَُٙ

   . اٌم١بِخ
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َْ  }   : رؼبٌٝٚأْ لٌٛٗ  ٛ ُّ ْٕزَمِ ُِ ٌُْىْجَشٜ أَِّب  ٌْجَْطَشخَ ا ََ َْٔجِطُش ا ْٛ َ٠ * َْ ُْ َػبئُِذٚ ٌَْؼَزاِة ل١ٍَِال  أَُِّى أْ   { أَِّب َوبِشفُٛا ا

رجذ فٟ اٌٍفع ِب ٠ّٕغ ِٓ ٚارا ٔضٌذ ٘زٖ ا٠٢بد ػٍٝ ٘ز٠ٓ اٌّؼ١١ٕٓ ٌُ   . ٘زا ِب ٚلغ ٌمش٠ش وّب رمذَ

   . رٌه

  . ثً رجذ٘ب ِطبثمخ ٌّٙب أرُ اٌّطبثمخ ٚ٘زا اٌزٞ ٠ظٙش ػٕذٞ ٠ٚزشجخ ٚهللا أػٍُ

 ٌّبرا أٚسد هللا رؼبٌٝ لظخ لَٛ فشػْٛ فٟ ٘زا اٌّٛػغ؟ 

     {  ََ ْٛ ُْ لَ ٌَمَْذ فَزََّٕب لَْجٍَُٙ َٚ َْ ْٛ اٌٝ آخش اٌمظخ ٌّب روش رؼبٌٝ رىز٠ت ِٓ وزة اٌشعٛي ِذّذا ـ طٍٝ هللا   { فِْشَػ

ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ روش أْ ٌُٙ عٍفب ِٓ اٌّىزث١ٓ، فزوش لظزُٙ ِغ ِٛعٝ ِٚب أدً هللا ثُٙ ١ٌشرذع ٘ئالء اٌّىزثْٛ 

ٌَمَ  }   : ػٓ ِب ُ٘ ػ١ٍٗ فمبي َٚ َْ ْٛ ََ فِْشَػ ْٛ ُْ لَ اثز١ٍٕبُ٘ ٚاخزجشٔبُ٘ ثبسعبي سعٌٕٛب ِٛعٝ ثٓ   : أٞ  { ْذ فَزََّٕب لَْجٍَُٙ

   . ػّشاْ ا١ٌُٙ اٌشعٛي اٌىش٠ُ اٌزٞ ف١ٗ ِٓ اٌىشَ ِٚىبسَ األخالق ِب ١ٌظ فٟ غ١شٖ

 {  ِ َّٟ ِػجَبَد هللاَّ ٚا اٌَِ ْْ أَدُّ أسعٍُٛ٘   : ثٕٟ اعشائ١ً أٞ  : أدٚا اٌٟ ػجبد هللا، ٠ؼٕٟ ثُٙ  : لبي ٌفشػْٛ ٍِٚئٗ  : أٞ  { أَ

   . ٚأؽٍمُٛ٘ ِٓ ػزاثىُ ٚعِٛىُ ا٠بُ٘ عٛء اٌؼزاة فبُٔٙ ػش١شرٟ ٚأفؼً اٌؼب١ٌّٓ فٟ صِبُٔٙ

ٌٓ  } ٚأٔزُ لذ ظٍّزُّٛ٘ ٚاعزؼجذرُّٛ٘ ثغ١ش دك فؤسعٍُٛ٘ ١ٌؼجذٚا سثُٙ،  ١ ِِ ُْ َسُعٌٛي أَ سعٛي ِٓ   : أٞ  { أِِّٟ ٌَُى

   . سة اٌؼب١ٌّٓ أ١ِٓ ػٍٝ ِب أسعٍٕٟ ثٗ ال أوزّىُ ِٕٗ ش١ئب ٚال أص٠ذ ف١ٗ ٚال أٔمض ٚ٘زا ٠ٛجت رّبَ االٔم١بد ٌٗ

ْْ اَل رَْؼٍُٛا ػَ  }  أَ َٚ ِ ٍٓ  } ثبالعزىجبس ػٓ ػجبدرٗ ٚاٌؼٍٛ ػٍٝ ػجبد هللا،   { ٍَٝ هللاَّ ج١ِ ُِ  ٍْ ٍْطَب ُْ ثُِغ ثذجخ   : أٞ  { أِِّٟ آر١ُِى

ِٓ ششُ٘ ث١ٕخ ظب٘شح ٚ٘ٛ ِب أرٝ ثٗ ِٓ اٌّؼجضاد اٌجب٘شاد ٚاألدٌخ اٌمب٘شاد، فىزثٖٛ ّٚ٘ٛا ثمزٍٗ فٍجؤ ثبهلل 

ِْ  }   : فمبي ٛ ُّ ْْ رَْشُج ُْ أَ َسثُِّى َٚ أِِّٟ ُػْزُد ثَِشثِّٟ   . رمزٍٟٛٔ أشش اٌمزالد ثبٌشجُ ثبٌذجبسح  : أٞ  { َٚ

 ِشارت اٌزخ١١ش اٌزٟ الزشدٙب ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ػٍٝ لِٛٗ؟ ِب ٟ٘ 

 }   ِْ ُٕٛا ٌِٟ فَبْػزَِضٌُٛ ِِ ُْ رُْئ ٌَ ْْ اِ اإل٠ّبْ ثٟ ٚ٘ٛ ِمظٛدٞ ِٕىُ فبْ ٌُ رذظً   : ٌىُ صالس ِشارت  : أٞ  { َٚ

فٍُ رذظً ُِٕٙ اٌّشرجخ األٌٚٝ ٚال   . ِٕىُ ٘زٖ اٌّشرجخ فبػزضٌٟٛٔ ال ػٍٟ ٚال ٌٟ، فبوفٟٛٔ ششوُ

ٍٝ هللا ِذبسث١ٓ ٌٕج١ٗ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ غ١ش ِّى١ٕٓ ٌٗ ِٓ اٌضب١ٔخ ثً ٌُ ٠ضاٌٛ ِزّشد٠ٓ ػبر١ٓ ػ

    . لِٛٗ ثٕٟ اعشائ١ً

 و١ف ٔظش هللا ٔج١ٗ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ؟ 

{  َْ ٛ ُِ ْجِش ُِ  ٌَ ْٛ َّْ َُ٘ئاَلِء لَ ُ أَ فؤخجش ػ١ٍٗ اٌغالَ  . اٌؼمٛثخلذ أجشِٛا جشِب ٠ٛجت رؼج١ً   : أٞ  { فََذَػب َسثَّٗ

ب  } ثذبٌُٙ ٚ٘زا دػبء ثبٌذبي اٌزٟ ٟ٘ أثٍغ ِٓ اٌّمبي، وّب لبي ػٓ ٔفغٗ ػ١ٍٗ اٌغالَ  َّ َسةِّ أِِّٟ ٌِ

ْٓ َخ١ٍْش فَم١ِشٌ  ِِ  َّٟ ٌَْذ اٌَِ َْٔض   . فشػْٛ ٚلِٛٗ ع١زجؼٛٔٗفؤِشٖ هللا أْ ٠غشٞ ثؼجبدٖ ١ٌال ٚأخجشٖ أْ   { أَ

ا }   ٛ ْ٘ ٌْجَْذَش َس اْرُشِن ا ثذبٌٗ ٚرٌه أٔٗ ٌّب عشٜ ِٛعٝ ثجٕٟ اعشائ١ً وّب أِشٖ هللا صُ رجؼُٙ   : أٞ  { َٚ
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 سورة الــــــدخــــــــــــــان

ه فشػْٛ فؤِش هللا ِٛعٝ أْ ٠ؼشة اٌجذش فؼشثٗ فظبس اصٕٝ ػشش ؽش٠مب ٚطبس اٌّبء ِٓ ث١ٓ رٍ

   . اٌطشق وبٌججبي اٌؼظ١ّخ فغٍىٗ ِٛعٝ ٚلِٛٗ

َْ  } ثذبٌٗ ١ٌغٍىٗ فشػْٛ ٚجٕٛدٖ   : فٍّب خشجٛا ِٕٗ أِشٖ هللا أْ ٠زشوٗ س٘ٛا أٞ ْغَشلُٛ ُِ ٌْٕذ  ُْ ُج ُ َّٙ فٍّب   { أِ

هللا رؼبٌٝ أْ ٠ٍزطُ ػ١ٍُٙ فغشلٛا ػٓ رىبًِ لَٛ ِٛعٝ خبسج١ٓ ِٕٗ ٚلَٛ فشػْٛ داخ١ٍٓ ف١ٗ أِشٖ 

آخشُ٘ ٚرشوٛا ِب ِزؼٛا ثٗ ِٓ اٌذ١بح اٌذ١ٔب ٚأٚسصٗ هللا ثٕٟ اعشائ١ً اٌز٠ٓ وبٔٛا ِغزؼجذ٠ٓ ٌُٙ ٌٚٙزا 

ٍُ * }   : لبي ٍَ َوِش٠ مَب َِ َٚ ُصُسٍٚع  َٚ  * ٍْ ُػ١ُٛ َٚ ْٓ َجَّٕبٍد  ِِ ُْ رََشُوٛا  َٓ * َوَزٌَِه  َو ١ِٙ ٍخ َوبُٔٛا ف١َِٙب فَبِو َّ َْٔؼ َٚ

َسْصَٕبَ٘ب ْٚ أَ َٓ  } ٘زح إٌؼّخ اٌّزوٛسح   : أٞ  { َٚ ب آَخِش٠  ِ ْٛ َسْصَٕبَ٘ب ثَِٕٟ  }   : ٚفٟ ا٠٢خ األخشٜ  { لَ ْٚ أَ َٚ َوَزٌَِه 

 ًَ  . { اِْعَشائ١ِ

  اٌغّبء ٚاألسع ػٍٝ ِٓ ِبد ِٓ اٌخٍك؟و١ف ٠ىْٛ ثىبء 

ٌُ ٠ذضْ ػ١ٍُٙ ٌُٚ ٠ئط ػٍٝ فشالُٙ، ثً   : ٌّب أرٍفُٙ هللا ٚأٍ٘ىُٙ ٌُ رجه ػ١ٍُٙ اٌغّبء ٚاألسع أٞ

وً اعزجشش ثٙالوُٙ ٚرٍفُٙ دزٝ اٌغّبء ٚاألسع ألُٔٙ ِب خٍفٛا ِٓ آصبسُ٘ اال ِب ٠غٛد ٚجُٛ٘ٙ 

َٓ  } . ٠ٚٛجت ػ١ٍُٙ اٌٍؼٕخ ٚاٌّمذ ِٓ اٌؼب١ٌّٓ ْٕظَِش٠ ُِ ب َوبُٔٛا  َِ ١ٍِّٙٓ ػٓ اٌؼمٛثخ ثً   : أٞ  { َٚ

 . اططٍّزُٙ فٟ اٌذبي

 ثّبرا اِزٓ هللا رؼبٌٝ ػٍٝ ِٓ ٔجب ِٓ لَٛ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ ؟ 

ِٓ  }   : صُ اِزٓ رؼبٌٝ ػٍٝ ثٕٟ اعشائ١ً فمبي ١ِٙ ُّ ٌْ ٌَْؼَزاِة ا َٓ ا ِِ  ًَ ١َْٕب ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ ٌَمَْذ َٔجَّ اٌزٞ وبٔٛا ف١ٗ   { َٚ

 {  َْ ْٛ ْٓ فِْشَػ َْ َػب١ٌِ ب }   . ار ٠زثخ أثٕبءُ٘ ٠ٚغزذ١ٟ ٔغبءُ٘  { ِِ ُ َوب غ١ش ِغزىجشا فٟ األسع ث  : أٞ  { أَِّٗ

َٓ  } اٌذك  ْغِشف١ِ ُّ ٌْ َٓ ا    . اٌّزجبٚص٠ٓ ٌذذٚد هللا اٌّزجشئ١ٓ ػٍٝ ِذبسِٗ  { ِِ

ٌَمَِذ اْخزَْشَٔبُُ٘ } ٍُ  } اططف١ٕبُ٘ ٚأزم١ٕبُ٘   : أٞ  { َٚ ٍْ َػٍَٝ  } ِٕب ثُٙ ٚثبعزذمبلُٙ ٌزٌه اٌفؼً   { َػٍَٝ ِػ

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ هللا ثؤِخ ِذّذ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ  ػبٌّٟ صِبُٔٙ ِٚٓ لجٍُٙ ٚثؼذُ٘ دزٝ أرٝ  : أٞ  { ا

ففؼٍٛا اٌؼب١ٌّٓ وٍُٙ ٚجؼٍُٙ هللا خ١ش أِخ أخشجذ ٌٍٕبط ٚاِزٓ ػ١ٍُٙ ثّب ٌُ ٠ّزٓ ثٗ ػٍٝ 

آر١ََْٕبُُ٘ } . غ١شُ٘ َٓ ا٠٢َْبدِ  } ثٕٟ اعشائ١ً   : أٞ  { َٚ ٌٓ  }   . اٌجب٘شح ٚاٌّؼجضاد اٌظب٘شح  { ِِ ج١ِ ُِ ِٗ ثاََلٌء  ب ف١ِ َِ }  

   . ادغبْ وض١ش ظب٘ش ِٕب ػ١ٍُٙ ٚدجخ ػ١ٍُٙ ػٍٝ طذخ ِب جبءُ٘ ثٗ ٔج١ُٙ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ  : أٞ

 ِبرا لبي اٌّىزث١ٓ اعزجؼبدا ٌٍجؼش؟ 

َّْ َُ٘ئاَلءِ  } ٠خجش رؼبٌٝ  ب  }   : اٌّىزث١ٓ ٠مٌْٛٛ ِغزجؼذ٠ٓ ٌٍجؼش ٚإٌشٛس  { اِ َِ َٚ رَزَُٕب اأْلٌَُٚٝ  ْٛ َِ َٟ ااِلَّ  ِ٘  ْْ اِ

 َٓ َْٕشِش٠ ُّ ُٓ ثِ صُ لبٌٛا ـ ِزجشئ١ٓ   . ِب ٟ٘ اال اٌذ١بح اٌذ١ٔب فال ثؼش ٚال ٔشٛس ٚال جٕخ ٚال ٔبس  : أٞ  { َْٔذ

َٓ  }   : ػٍٝ سثُٙ ِؼجض٠ٓ ٌٙـ  ُْ َطبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو ٚ٘زا ِٓ الزشاح اٌجٍٙخ اٌّؼبٔذ٠ٓ فٟ ِىبْ   { فَؤْرُٛا ثِآثَبئَِٕب اِ

فبْ   ؟ عذ١ك، فؤٞ ِالصِخ ث١ٓ طذق اٌشعٛي ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ ٚأٔٗ ِزٛلف ػٍٝ اإلر١بْ ثآثبئُٙ

   .ٗ ا٠٢بد لذ لبِذ ػٍٝ طذق ِب جبءُ٘ ثٗ ٚرٛارشد رٛارشا ػظ١ّب ِٓ وً ٚج
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

ُْ َخ١ْشٌ  }   : لبي رؼبٌٝ ُْ َوبُٔٛا  } ٘ئالء اٌّخبؽجْٛ   : أٞ  { أَُ٘ ُ َّٙ ُْ أِ ٍَْْ٘ىَٕبُ٘ ُْ أَ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ اٌَِّز٠ َٚ ٍَّغ  َُ رُج ْٛ َْ لَ أَ

 َٓ ١ ِِ ْجِش زٛلؼٛا ِٓ اٌٙالن ِب أطبة اخٛأُٙ فبُٔٙ ١ٌغٛا خ١شا ُِٕٙ ٚلذ اشزشوٛا فٟ اإلجشاَ ف١ٍ  { ُِ

   . اٌّجش١ِٓ

 ِب ػالِبد وّبي لذسح هللا ٚدىّزٗ؟ 

٠خجش رؼبٌٝ ػٓ وّبي لذسرٗ ٚرّبَ دىّزٗ ٚأٔٗ ِب خٍك اٌغّبٚاد ٚاألسع ٌؼجب ٚال ٌٙٛا أٚ عذٜ ِٓ 

ٚجذّ٘ب ٔفظ خٍمّٙب ثبٌذك ٚخٍمّٙب ِشزًّ ػٍٝ اٌذك، ٚأٔٗ أ  : غ١ش فبئذح ٚأٔٗ ِب خٍمّٙب اال ثبٌذك أٞ

َْ  }   . ١ٌؼجذٖٚ ٚدذٖ ال شش٠ه ٌٗ ١ٌٚؤِش اٌؼجبد ٠ٕٚٙبُ٘ ٠ٚض١جُٙ ٠ٚؼبلجُٙ ٛ ُّ ُْ اَل ٠َْؼٍَ َّٓ أَْوضََشُ٘ ٌَِى فٍزٌه   { َٚ

  . فىشٚا فٟ خٍك اٌغّبٚاد ٚاألسعٌُ ٠ز

 ثّبرا رٛػذ هللا ِٓ ٌُ ٠زؼع ٠ٚزفىش ثّب دٌٛٗ؟ 

 ًِ ٌْفَْظ ََ ا ْٛ َ٠ َّْ ٚ٘ٛ ٠َٛ اٌم١بِخ اٌزٞ ٠فظً هللا ثٗ ث١ٓ األ١ٌٚٓ ٚا٢خش٠ٓ ٚث١ٓ وً ِخزٍف١ٓ   { )اِ

١مَبرُُُٙ }  َٓ  } اٌخالئك   : أٞ  { ِِ ِؼ١ َّ    { أَْج

ػ١ٍٙب ٚال ٠ٕفغ ٌِٛٝ ػٓ ٌِٛٝ وٍُٙ ع١جّؼُٙ هللا ف١ٗ ٠ٚذؼشُ٘ ٠ٚذؼش أػّبٌُٙ ٠ٚىْٛ اٌجضاء 

َْ  } ش١ئب ال لش٠ت ػٓ لش٠جٗ ٚال طذ٠ك ػٓ طذ٠مٗ،  َْٕظُشٚ ُ٠ ُْ اَل ُ٘ ٠ّٕؼْٛ ِٓ ػزاة هللا ػض   : أٞ  { َٚ

   . ٚجً ألْ أدذا ِٓ اٌخٍك ال ٠ٍّه ِٓ األِش ش١ئب

{  ُُ ِد١ ٌَْؼِض٠ُض اٌشَّ َٛ ا ُ٘ ُ ُ أَِّٗ َُ هللاَّ ْٓ َسِد َِ فبٔٗ ٘ٛ اٌزٞ ٠ٕزفغ ٠ٚشرفغ ثشدّخ هللا رؼبٌٝ اٌزٟ رغجت ا١ٌٙب   { ااِلَّ 

  . ٚعؼٝ ٌٙب عؼ١ٙب فٟ اٌذ١ٔب

 اٌٝ وُ لغُ ٠ٕمغُ اٌخٍك ٠َٛ اٌفظً؟ 

فش٠ك فٟ اٌجٕخ، ٚفش٠ك فٟ   : اٌٝ فش٠م١ٓ ٌّب روش ٠َٛ اٌم١بِخ ٚأٔٗ ٠فظً ث١ٓ ػجبدٖ ف١ٗ روش افزشالُٙ

لَُِّٛ  } ا٢صّْٛ ثؼًّ اٌىفش ٚاٌّؼبطٟ ٚأْ ؽؼبُِٙ   : اٌغؼ١ش ُٚ٘ شش األشجبس ٚأفظؼٙب   { َشَجَشحَ اٌضَّ

ًِ  } ٚأْ ؽؼّٙب  ْٙ ُّ ٌْ وبٌظذ٠ذ إٌّزٓ خج١ش اٌش٠خ ٚاٌطؼُ شذ٠ذ اٌذشاسح ٠غٍٟ فٟ ثطُٛٔٙ   : أٞ  { َوب

 {  ُِ ١ ِّ ٌَْذ ِٟ ا
ٍْ ُُ  } ٘زا اٌؼزاة األ١ٌُ ٚاٌؼمبة اٌٛخ١ُ   { ُرق }   : ٠ٚمبي ٌٍّؼزة  { َوَغ ٌَْىِش٠ ٌَْؼِض٠ُض ا َْٔذ ا   { أََِّه أَ

ثضػّه أٔه ػض٠ض عزّزٕغ ِٓ ػزاة هللا ٚأٔه وش٠ُ ػٍٝ هللا ال ٠ظ١جه ثؼزاة، فب١ٌَٛ رج١ٓ ٌه   : أٞ

َّْ ََ٘زا }   . ً اٌّٙبْ اٌخغ١ظأٔه أٔذ اٌز١ٌ َْ  } اٌؼزاة اٌؼظ١ُ   { اِ زَُشٚ ّْ ِٗ رَ ُْ ثِ ْٕزُ ب ُو رشىْٛ فب٢ْ   : أٞ  { َِ

   . طبس ػٕذوُ دك ا١ٌم١ٓ

َٓ فِ  }   [ 9٘ـ ٔ٘ ] زَّم١ِ ُّ ٌْ َّْ ا َٓ * اِ زَمَبث١ٍِِ ُِ اِْعزَْجَشٍق  َٚ ُْٕذٍط  ْٓ ُع ِِ  َْ ٍْجَُغٛ َ٠ * ٍْ ُػ١ُٛ َٚ ٍٓ * فِٟ َجَّٕبٍد  ١ ِِ ٍَ أَ مَب َِ  ٟ

َد ااِلَّ  ْٛ َّ ٌْ َْ ف١َِٙب ا َٓ * اَل ٠َُزٚلُٛ ١ِٕ ِِ ًِّ فَبِوٍَٙخ آ َْ ف١َِٙب ثُِى ٍٓ * ٠َْذُػٛ ُْ ثُِذٍٛس ِػ١ ْجَٕبُ٘ َّٚ َص َٚ رَخَ َوَزٌَِه  ْٛ َّ ٌْ  ا

 َٚ َٚ ب ٠َغَّْشَٔبُٖ ثٍَِِغبَِٔه ٌَؼَ اأْلٌَُٚٝ  َّ ُُ * فَبَِّٔ ٌَْؼِظ١ ُص ا ْٛ ٌْفَ َٛ ا ْٓ َسثَِّه َرٌَِه ُ٘ ِِ ُِ * فَْؼال   ٌَْجِذ١ ُْ َػَزاَة ا ُْ لَبُ٘ ُ ٍَّٙ

 َْ ْشرَمِجُٛ ُِ  ُْ ُ َّٙ َْ * فَبْسرَمِْت أِ    { ٠َزََزوَُّشٚ
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 سورة الــــــدخــــــــــــــان

ؼٍُٙ اٌطبػبد، فٍّب أزفٝ اٌغخؾ ٘زا جضاء اٌّزم١ٓ هلل اٌز٠ٓ ارمٛا عخطٗ ٚػزاثٗ ثزشوُٙ اٌّؼبطٟ ٚف

ػُٕٙ ٚاٌؼزاة صجذ ٌُٙ اٌشػب ِٓ هللا ٚاٌضٛاة اٌؼظ١ُ فٟ ظً ظ١ًٍ ِٓ وضشح األشجبس ٚاٌفٛاوٗ 

   . ٚػ١ْٛ عبسدخ رجشٞ ِٓ رذزُٙ األٔٙبس ٠فجشٚٔٙب رفج١شا فٟ جٕبد إٌؼ١ُ

 دالٌخ اػبفخ ٚطف إٌؼ١ُ ٌٍجٕبد؟ ِب 

فؤػبف اٌجٕبد اٌٝ إٌؼ١ُ ألْ وً ِب اشزٍّذ ػ١ٍٗ وٍٗ ٔؼ١ُ ٚعشٚس، وبًِ ِٓ وً ٚجٗ ِب ف١ٗ 

   . ِٕغض ٚال ِىذس ثٛجٗ ِٓ اٌٛجٖٛ

  . غ١ٍع اٌذش٠ش ٚسل١مٗ ِّب رشز١ٙٗ أٔفغُٙ  : ٌٚجبعُٙ ِٓ اٌذش٠ش األخؼش ِٓ اٌغٕذط ٚاإلعزجشق أٞ

 {  َٓ زَمَبث١ٍِِ ٌشادخ ٚاٌطّؤ١ٕٔخ ٚاٌّذجخ ٚاٌؼششح اٌذغٕخ ٚا٢داة فٟ لٍٛثُٙ ٚٚجُٛ٘ٙ فٟ وّبي ا  { ُِ

   . اٌّغزذغٕخ

ُْ ثُِذٍٛس ػ١ٓ } إٌؼ١ُ اٌزبَ ٚاٌغشٚس اٌىبًِ   { َوَزٌِهَ  } ْجَٕبُ٘ َّٚ َص ٔغبء ج١ّالد ِٓ جّبٌٙٓ   : أٞ  { َٚ

ٍٓ  } ً ثجّبٌٙٓ ٠ٕٚخٍت اٌٍت ٌىّبٌٙٓ ٚدغٕٙٓ أٔٗ ٠ذبس اٌطشف فٟ دغٕٙٓ ٠ٕٚجٙش اٌؼم   : أٞ  { َػ١ْ

   . ػخبَ األػ١ٓ دغبٔٙب

َْ ف١َِٙب } ًِّ فَبِوَٙخٍ  } اٌجٕخ   : أٞ  { ٠َْذُػٛ ِّب ٌٗ اعُ فٟ اٌذ١ٔب ِّٚب ال ٠ٛجذ ٌٗ اعُ ٚال ٔظ١ش فٟ اٌذ١ٔب،   { ثُِى

َٓ  } ت ٚال وٍفخ، فّّٙب ؽٍجٖٛ ِٓ أٔٛاع اٌفبوٙخ ٚأجٕبعٙب أدؼش ٌُٙ فٟ اٌذبي ِٓ غ١ش رؼ ١ِٕ ِِ ِٓ   { آ

  : أمطبع رٌه ٚآ١ِٕٓ ِٓ ِؼشرٗ ٚآ١ِٕٓ ِٓ وً ِىذس، ٚآ١ِٕٓ ِٓ اٌخشٚط ِٕٙب ٚاٌّٛد ٌٚٙزا لبي

رَخَ اأْلٌَُٚٝ }  ْٛ َّ ٌْ َد ااِلَّ ا ْٛ َّ ٌْ َْ ف١َِٙب ا ١خ، ٌٚٛ وبْ ف١ٙب ِٛد ٠غزضٕٝ ٌُ ١ٌظ ف١ٙب ِٛد ثبٌىٍ  : أٞ  { اَل ٠َُزٚلُٛ

ُِ  } ٠غزضٓ اٌّٛرخ األٌٚٝ اٌزٟ ٟ٘ اٌّٛرخ فٟ اٌذ١ٔب فزُ ٌُٙ وً ِذجٛة ِطٍٛة،  ٌَْجِذ١ ُْ َػَزاَة ا لَبُ٘ َٚ َٚ

ْٓ َسثِّهَ  ِِ ١ٍُٙ ٚوشِٗ فبٔٗ رؼبٌٝ ٘ٛ دظٛي إٌؼ١ُ ٚأذفبع اٌؼزاة ػُٕٙ ِٓ فؼً هللا ػ  : أٞ  { فَْؼال  

َرٌَِه  } اٌزٞ ٚفمُٙ ٌألػّبي اٌظبٌذخ اٌزٟ ثٙب ٔبٌٛا خ١ش ا٢خشح ٚأػطبُ٘ أ٠ؼب ِب ٌُ رجٍغٗ أػّبٌُٙ، 

 ُُ ٌَْؼِظ١ ُص ا ْٛ ٌْفَ َٛ ا  .ٗ ٚجٕزٗ ٚاٌغالِخ ِٓ ػزاثٗ ٚعخط ٚأٞ فٛص أػظُ ِٓ ١ًٔ سػٛاْ هللا  { ُ٘

 و١ف ٠غش هللا اٌمشآْ؟ 

ب ٠َغَّْشَٔبُٖ )   َّ عٍٕٙبٖ ثٍغبٔه اٌزٞ ٘ٛ أفظخ األٌغٕخ ػٍٝ اإلؽالق ٚأجٍٙب فز١غش   : أٞ  { ثٍَِِغبِٔهَ  } اٌمشآْ   : أٞ  { فَبَِّٔ

َْ  }   . ثٗ ٌفظٗ ٚر١غش ِؼٕبٖ ُْ ٠َزََزوَُّشٚ ُ    . ِب ف١ٗ ٔفؼُٙ ف١فؼٍٛٔٗ ِٚب ف١ٗ ػشسُ٘ ف١زشوٛٔٗ  { ٌََؼٍَّٙ

َْ ِب ٠ذً ثُٙ ِٓ اٌؼزاة ٚفشق ث١ٓ   { أزظش ِب ٚػذن سثه ِٓ اٌخ١ش ٚإٌظش  : أٞ  { فَبْسرَمِت }  ْشرَمِجُٛ ُِ  ُْ ُ َّٙ أِ

   . سعٛي هللا ٚأرجبػٗ ٠شرمجْٛ اٌخ١ش فٟ اٌذ٠ٕب ٚا٢خشح، ٚػذُ٘ ٠شرمجْٛ اٌشش فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح  : االسرمبث١ٓ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 نمسبد ثُبوُخ:

 (:ٖٕآ٠خ ) 

ُْىَب إِنًَ ُمىَسً أَْن * زَّجَُعىَن ) أَْسِس ثِِعجَبِدٌ)َوأَْوَح ًُْل ( انشعساء( وفٍ اندخبن )25إِوَُّكم مُّ إِوَُّكم  فَأَْسِس ثِِعجَبِدٌ نَ

زَّجَعُىَن ) (( انمعسوف أن انسسي َكىن نُلً فهمبذا قبل نُلً ونمبذا نم َقم نُلً فٍ آَخ سىزح 52مُّ

 ائً(انشعساء؟)د.فبضم انسبمس

ٌّب ألٛي أُخشط ١ٌال  ٠ؼٕٟ ٘زا ا١ٌَٛ اٌزٞ أوٍّه ا٢ْ ف١ٗ، ١ٌال  ٚطجبدب  ِٚغبء  ٘زٖ ِمشسح، ارا أسدد ِغبء 

١ٌٍزه أٚ ِغبء ٠َٛ ثؼ١ٕٗ أٚ ١ًٌ ٠ِٛه أٚ ١ٌٍخ ثؼ١ٕٙب ٘زا وٍٗ ٠ذخً ف١ٗ. ارْ ػٕذٔب أِش٠ٓ: أعش ١ٌال  ٠ؼٕٟ ا١ٌٍٍخ 

َٛعٝ  ٘زٖ، )أعش ثؼجبدٞ( ١ٌظ ف١ٙب ٚلذ ِذذد. لبي ُِ َد١َْٕب اٌَِٝ  ْٚ أَ َٚ ْْ أَْعِش ثِِؼجَبِدٞفٟ اٌشؼشاء ) َْ  أَ زَّجَُؼٛ ُِ  ُْ أَُِّى

(ٕ٘( َٓ ِٓ َدبِشِش٠ َذائِ َّ ٌْ ُْ فِٟ ا ْٛ ًَ فِْشَػ َْ )ٖ٘( فَؤَْسَع خٌ ل١ٍٍَُِٛ َِ َّْ َُ٘ئاَلِء ٌَِشْشِر َْ )ٗ٘( اِ ُْ ٌََٕب ٌََغبئِظُٛ ُ َّٙ أِ َٚ  )٘٘ ))

ٌْجَْذَش  اْرُشِن ا َٚ ا( ٘زا أِش ارْ ف١ٙب ِزغغ دزٝ ٠جّغ فشػْٛ جّبػزٗ ٠ٚشعً فٟ اٌّذائٓ. ٚفٟ اٌذخبْ لبي )  ٛ ْ٘ َس

ٚلغ ٘زا أعشع، ٘زا رظ٠ٛش ٌٍذبدصخ فٟ ١ٌٍخ دذٚصٙب ػٕذِب لبي ا١ٌَٛ ٠ؼٕٟ ا١ٌَٛ رخشد ٚوؤْ عٛسح اٌشؼشاء 

ْذَش  ُُ اٌغِّ ُى َّ ُُ اٌَِّزٞ َػٍَّ ُ ٌََىج١ُِشُو ٌٟ ِٓ هللا ١ٌجٙض ٔفغٗ دزٝ ٠ؤرٟ األِش، ث١ّٕب اٌىالَ لجٍٙب ػٍٝ اٌغذشح )أَِّٗ ٚد

َٓ )(( والَ ػبَ ٚٚسا9ٗ) ِٓ َدبِشِش٠ َذائِ َّ ٌْ ُْ فِٟ ا ْٛ ًَ فِْشَػ َْ )ٖ٘ء٘ب لبي )فَؤَْسَع خٌ ل١ٍٍَُِٛ َِ ُْ ٗ٘( َُ٘ئاَلِء ٌَِشْشِر ُ َّٙ أِ َٚ  )

( َْ (( رىٍُ والِب  آخش ١ٌٚظ ف١ٙب األِش ثبٌخشٚط ٘زٖ ا١ٌٍٍخ ٚا٢ْ فشػْٛ ػٕذٖ ِزغغ فٟ اٌىالَ ٌََٕ٘٘ب ٌََغبئِظُٛ

اْرُشِن اٌْ  َٚ َْ )ٚاسعبي فٟ اٌّذائٓ. ) ْغَشلُٛ ُِ ٌْٕذ  ُْ ُج ُ َّٙ ا أِ  ٛ ْ٘ ٍْ )ٕٗجَْذَش َس ُػ١ُٛ َٚ ْٓ َجَّٕبٍد  ِِ ُْ رََشُوٛا  ُصُسٚعٍ ٕ٘( َو َٚ  )

( ٍُ ٍَ َوِش٠ مَب َِ َٕٚٙ( َٓ ١ِٙ ٍخ َوبُٔٛا ف١َِٙب فَبِو َّ َْٔؼ َٚ  )ٕ1( َٓ ب آََخِش٠  ِ ْٛ َسْصَٕبَ٘ب لَ ْٚ أَ َٚ بُء 4ٕ( َوَزٌَِه  َّ ُُ اٌغَّ ِٙ ب ثََىْذ َػ١ٍَْ َّ ( فَ

اأْلَ  َٚ( َٓ ْٕظَِش٠ ُِ ب َوبُٔٛا  َِ َٚ  ( اٌذخبْ( فبرْ ١ٌال  ا٢ْ رخشط ٘زٖ ا١ٌٍٍخ ٚاٌغ١بق ٚاػخ.9ْٕسُع 

 

 (:1ٕآ٠خ )

ثَُِه أُونٍِ انىَّْعَمخِ 52*مب انفسق ثُه انىَعمخ وانىِعمخ )َووَْعَمٍخ َكبوُىا فَُِهب فَبِكِهَُه ) ( اندخبن( )َوَذْزوٍِ َواْنُمَكرِّ

 ( انمزمم( ؟)د.فبضم انسبمسائً(11)َوَمهِّْهُهْم قَهًُِل 

َذ هللّاِ الَ  َّ ْٚا ِْٔؼ اِْ رَُؼذُّ َٚ إٌؼّخ رفؼً هللا رؼبٌٝ ػٍٝ ػجبدٖ ٟٚ٘ ِزؼذدح اٌؼبف١خ ٚاٌمٛح ٚاإل٠ّبْ ٘زٖ وٍٙب ِٔؼُ )

ؼُ. هللا ( اثشا١ُ٘( أِب إٌَؼّخ فٟٙ اٌشفب١٘خ ٚاٌزٕؼُ ١ٌٚٓ اٌؼ١ش ٚاٌشخبء ِٓ إٌؼ١ُ ٚإٌؼ١ُ أدذ إٌِ ٖٗرُْذُظَٛ٘ب )

ِخ َسثَِّه فََذذِّْس ) َّ ب ثِِْٕؼ َِّ أَ َٚ ( اٌؼذٝ( ٘زٖ وٍٙب ِٔؼُ ٚإٌَؼّخ اٌشخبء ٔٔرؼبٌٝ روش اٌغّغ ٚاٌجظش ٚاٌذ٠ٓ ٔؼّخ )

َٓ أٌُِٟٚ  ث١ِ َىزِّ ُّ ٌْ ا َٚ َرْسِٟٔ  َٚ ( َّ خِ ٚاٌشفب١٘خ ٌُٚ رشد فٟ اٌمشآْ اال فٟ اٌز َّ ُْ ل١ٍَِال  ) إٌَّْؼ ٍُْٙ ِّٙ َِ َٔؼْ ( اٌّضًِ( )َٔٔٚ خٍ َٚ َّ 

( َٓ ١ِٙ  ( اٌذخبْ( ٌُ رشد وٍّخ إٌَؼّخ فٟ اٌخ١ش أِب إٌِؼّخ فىٍٙب خ١ش.1َٕوبُٔٛا ف١َِٙب فَبِو
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 (:9ٗآ٠خ )

*مب دالنخ ذكس وحرف )مه( فٍ قىنه رعبنً )َُصّت مه فىق زؤوسهم انحمُم(فً سىزح انحج و)ثُمَّ ُصجُّىا 

 خبن؟ )د.فبضم انسبمسائً(فً سىزح اند)فَْىَق َزْأِسِه ِمْه َعَراِة اْنَحِمُمِ 

روش )ِٓ( رف١ذ اإلثزذاء أٞ اثزذاء اٌغب٠خ ١ٌٚظ ٕ٘بن فبطً وّب جبء فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ )٠ُظّت ِٓ فٛق سإٚعُٙ 

اٌذ١ُّ( أٞ ١ٌظ ٕ٘بن فبطً ث١ٓ اٌشأط ٚاٌظّت دزٝ ال رؼ١غ أ٠خ دشاسح ألْ اٌؼبلجخ ٌٙزا اٌظّت أْ ٠ُظٙش 

ُِ ثٗ ِب فٟ ثطُٛٔٙ. أِب فٟ عٛسح اٌذخبْ فٙ ١ ِّ ٌَْذ ْٓ َػَزاِة ا ِِ  ِٗ َق َسْأِع ْٛ َُّ ُطجُّٛا فَ ٟ رذزًّ اٌجؼ١ذ ٚاٌمش٠ت )صُ

{ٗ4{ ُُ ٌَْىِش٠ ٌَْؼِض٠ُض ا  { اٌذخبْ( ٚ٘زا اٌؼزاة أخف ِٓ األٚي )ِٓ فٛق سإٚعُٙ(. 9ٗ{ ُرْق أََِّه أََٔذ ا

 

 ( اندخبن(؟)د.فبضم انسبمسائً(94)*مب هى وىع األسهىة فٍ قىنه رعبنً )ُذْق إِوََّك أَوَذ اْنَعِزَُز اْنَكِسَُم 

( ُِ ٌَْجِذ١ اء ا َٛ ُِ 1ٗ٘زا ِٓ ثبة اٌغخش٠خ ُِٕٙ )ُخُزُٖٚ فَبْػزٍُُِٖٛ اٌَِٝ َع ١ ِّ ٌَْذ ْٓ َػَزاِة ا ِِ  ِٗ َق َسْأِع ْٛ ا فَ َُّ ُطجُّٛ ( صُ

(ٗ4( ُُ ٌَْىِش٠ ٌَْؼِض٠ُض ا اٌذ١ُّ، ٘زا ( اٌذخبْ( اٌؼض٠ض اٌىش٠ُ ٠ظت فٛق سأعٗ ِٓ ػزاة 9ٗ( ُرْق أََِّه أََٔذ ا

( َْ ُٛٙ َّ ُْ ٠َْؼ ِٙ ُْ فِٟ ؽُْغ١َبِٔ ُ٘ ذُّ ُّ َ٠ َٚ  ُْ ِٙ ِْٙضُٜء ثِ ُْ َػَزاٌة ٘ٔاعزٙضاء ٚعخش٠خ )هللّاُ ٠َْغزَ ٌَُٙ َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ ( اٌجمشح( )َعِخَش هللّاُ 

( ٌُ ( اٌزٛثخ(. ٘زا األعٍٛة أعٍٛة عخش٠خ أٔذ رغخش ِٓ ٚادذ ٘ٛ ال ٠ؼشف أْ ٠زىٍُ رمٛي ٌٗ أٔذ 19أ١ٌَِ

أوضُ ثٓ ط١فٟ أٚ لظ ثٓ عبػذح، شخض لبي شؼشا  ال ٚصْ ٌٗ ٚال لبف١خ ٚال ٠ؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  أفظخ ِٓ

 فزمٛي ٌٗ أٔذ أشؼش ِٓ اٌّزٕجٟ ٘زا أعٍٛة عخش٠خ.

 

 انىصبَب انعمهُخ:

 . لٌلة القدر فً شهر رمضان بدء نزول القرآن على النبً صلى هللا علٌه وسلم فً لٌلة القدر 

  هللا إرسال الرسل وإنزال الكتب .أعظم نعمة ورحمة من 

 . رسالة األنبٌاء تحرٌر للمستضعفٌن من قبضة المتكبرٌن 

 إلى هللا فٌكفٌك من أهمك . لجئًإذا خفت من أحد فأ 

  مشروعٌة الدعاء على الكفار عندما ال ٌستجٌبون للدعوة وعندما ٌحاربون أهلها. 

 . التفكر بالقلب هو التفكر الحقٌقً فهو ٌزٌد لإلٌمان 

 وال ٌمنع أحد من عذاب هللا . هعمل ٌوم القٌامة كل ٌجازى على 

  ادع هللا ) اللهم إنً أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنٌمة من كل بر والسالمة

 من كل أثم والفوز بالجنة والنجاة من النار( .

 . احذري من الشك بما أخبر عنه الرسول صلى هللا علٌه وسلم من الغٌبٌات 

 ال ٌهزل لموت كافر لهوانه على هللا . الكون 

 . لكل عبد بابان فً السماء بابا ٌنزل منه رزقه وبابا ٌصعد إلٌه عمله فإذا مات أغلق البابان 

 . أحرص أن ٌكون لك ذكر تذكر به بعد موتك 

 . من تمام النعمة أن تكون أنت وأقاربك وأحبابك وأصدقائك متحابون وسلٌمة قلوبكم 
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 الجسمً والنفسً للكافر . الجمع بٌن العذاب 

 . الجمع بٌن النعٌم لجسمً والنفسً للمؤمن 

 . الفوز العظٌم هو النجاة من النار والفوز بالجنة 

 .خذ الكتاب بقوة تالوة وحفظا وتدبرا  لٌحصل لك الخٌر فً الدنٌا واآلخرة 

 

 :مع خىارُمهب  سىزح  اندخبنرىبست فىارح 

ٌِْىزَبِة ٔفٟ أٌٚٙب )دُ )    ا َٚ  )( ِٓ ج١ِ ُّ ٌْ َٓ )ٕا ِْٕزِس٠ ُِ جَبَسَوٍخ أَِّب ُوَّٕب  ُِ ٌَْٕبُٖ فِٟ ١ٌٍٍََْخ  َْٔض َّب أَ ٍش ٖ( أِ ِْ ًُّ أَ ( ف١َِٙب ٠ُْفَشُق ُو

( ٍُ َٓ )َٗدِى١ ْشِع١ٍِ ُِ ِْٕذَٔب أَِّب ُوَّٕب  ْٓ ِػ ِِ ا  ش  ِْ ُْ ٠َزََزوَّشُ ٘( أَ ُ ب ٠َغَّْشَٔبُٖ ثٍَِِغبَِٔه ٌََؼٍَّٙ َّ َْ )(( ٚفٟ آخش٘ب )فَبَِّٔ ( فَبْسرَمِْت 4٘ٚ

( َْ ْشرَمِجُٛ ُِ  ُْ ُ َّٙ ِٓ )ٔ(( اٌىالَ فٟ اٌجذا٠خ ػٓ اٌمشآْ )دُ )9٘أِ ج١ِ ُّ ٌْ ٌِْىزَبِة ا ا َٚ جَبَسَوٍخ أَِّب ٕ(  ُِ ٌَْٕبُٖ فِٟ ١ٌٍٍََْخ  َْٔض ( أَِّب أَ

( َٓ ِْٕزِس٠ ُِ ُْ ٠َزََزوَّ ُٖوَّٕب  ُ ب ٠َغَّْشَٔبُٖ ثٍَِِغبَِٔه ٌََؼٍَّٙ َّ َْ )(( ٚآخش٘ب )فَبَِّٔ َْ )4ُ٘شٚ ْشرَمِجُٛ ُِ  ُْ ُ َّٙ (( أ٠ؼب  ػٓ 9٘( فَبْسرَمِْت أِ

( َْ ٍَْؼجُٛ ُْ فِٟ َشهٍّ ٠َ ُ٘ ًْ َْ )9اٌمشآْ. ٚفٟ أٌٚٙب )ثَ ْشرَمِجُٛ ُِ  ُْ ُ َّٙ (( طبدت اٌشه 9٘(( ٚفٟ آخش٘ب )فَبْسرَمِْت أِ

٠زشلت ِبرا ع١ذظً؟.  ٠زشلت ِبرا ع١ذظً ٌٗ. اسرمت ثّؼٕٝ أزظش. ُ٘ فٟ شه فبسرمت أُٙ ِشرمجْٛ، اٌشه

ُ٘ ٚ٘ٛ، أخجش ػُٕٙ صُ أِشٖ، ُ٘ فٟ شه أٔذ اسرمت ِبرا عٛف ٠ذظً فٟ شىُٙ ِب ٔز١جخ ٘زا اٌشه؟ ِب 

 ِآٌٗ؟ ُ٘ فٟ شه فبسرمت أٔذ.

 

 

 

 

عٛسح اٌذخبْ ٔٙب٠خ  
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 اىجبثٞخ ســـــ٘سح

 

 ثِٞ ٝذٛ اىس٘سح:

 ّٝفٟ فضػب   ٠ٍمٛٔٙب، اٌزٟ ٥ٌ٘ٛاي اٌشوت ػٍٝ اٌم١بِخ ٠َٛ رجضٛا وٍٙب اٌخالئك ٤ْ اٌجبص١خ عٛسح رغ 

 .ف١ٙب ٌزوشّ٘ب. اٌذ٘ش ٚعٛسح اٌشش٠ؼخ، عٛسح: ّ٘ب رٛل١ف١بْ اعّبْ ٌٍٚغٛسح. اٌذغبة أزظبس

 فٟ ا١ٌٙ٦خ اٌمذسح أدٌخ ث١بْ خالي ِٓ رؼبٌٝ هللا ٚدذا١ٔخ ػٍٝ ٚاٌجشا١٘ٓ ا٤دٌخ البِخ: اٌغٛسح ِذٛس 

 :ٟٚ٘ ٌٍؼجبدح اٌّغزذك ٚأٔٗ لذسرٗ ٚوّبي ٚجالٌٗ ػظّزٗ ػٍٝ اٌذاٌخ اٌزٛد١ذ ثشا١٘ٓ ِٓ ثشا١٘ٓ، عزخ

o ٚا٤سع اٌغّبٚاد خٍك. 

o إٌبط خٍك. 

o اٌذٚاة خٍك. 

o ٚإٌٙبس ا١ًٌٍ اخزالف. 

o ثٗ ا٤سع ٚاد١بء اٌغّبء ِٓ اٌّبء أضاي. 

o اٌش٠بح رظش٠ف. 

 اٌغٛسح ِمبطذ: 

o اٌم١بِخ ٠َٛ ِشب٘ذ خالي ِٓ ٚاٌذغبة ثبٌجؼش ا٠٦ّبْ رشع١خ. 

o ػٍٝ ٚاٌّظبثشح لِٛٗ، ػٕبد ِٓ ٠الل١ٗ ِب ػٍٝ اٌظجش اي ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ دػٛح 

 .أُِّٙ ِغ لجٍٗ ا٤ٔج١بء لظض خالي ِٓ ا٦عالَ اٌٝ اٌذػٛح

o ٞخالي ِٓ ٚا٠٦ّبْ اٌؼم١ذح لؼب٠ب ِٚؼبٌجخ اٌّمطؼخ، اٌذشٚف خالي ِٓ ٚا٦ػجبص اٌزذذ 

 .ٚاعزىجبس ػٕبد ِٓ ا٦عال١ِخ اٌذػٛح اللزٗ ِب ػشع

 

  

 :ٗخبتَخ ٍب قجيٖباىَْبسجخ ثِٞ افتتبدٞخ اىس٘سح 

 لِٛٗ، ٌٚغبْ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ إٌجٟ ثٍغبْ ػشث١ب   اٌمشآْ أٔضي رؼبٌٝ هللا ثؤْ لجٍٙب اٌذخبْ عٛسح اخززّذ   

 ٚاٌغٛسربْ ثٗ، ٚا٠٦ّبْ ارجبػٗ ػٍٝ ٌٍذش رؼبٌٝ هللا ِٓ اٌىش٠ُ اٌمشآْ ٔضٚي ثؤْ اٌغٛسح ٘زٖ اثزذاء فٕبعت

 اٌؼم١ذح ٚرشع١خ هللا، ٚدذا١ٔخ اصجبد ٟٚ٘: اٌىش٠ُ ٌٍمشآْ اٌىجشٜ اٌغب٠بد ٚفٟ( دُ) ِطٍؼّٙب فٟ رزشبثٙبْ

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ِذّذ ثٕجٛح ٚا٠٦ّبْ هللا ػٕذ ِٓ اٌمشآْ ثٕضٚي ٚاالػزمبد ٚرٛدذ٠ٗ، رؼبٌٝ ثبهلل ا٠٦ّبْ

 .ٚاٌجضاء ٚاٌجؼش ا٢خش ثب١ٌَٛ ٚا٠٦ّبْ
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 ٍذبٗس اىس٘سح:
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 تذاسس اىس٘سح مبٍيخ:

 :اىتفسٞش اىَ٘ض٘عٜ ىيس٘سح

 .هللا ٚدذا١ٔخ ٚاصجبد اٌىش٠ُ اٌمشآْ ِظذس( ٙ – ٔ) ا٠٢بد

 ٚدذا١ٔخ ػٍٝ ٚاٌجشا١٘ٓ ا٤دٌخ اٌغبثك اٌّمطغ فٟ ٌُٙ عبق أْ ثؼذ. هللا ثآ٠بد اٌّىزث١ٓ جضاء( ٔٔ – 7) ا٠٢بد

 ٘الن ف١ٗ شذ٠ذ ٚرٙذ٠ذ ػظ١ُ، ثٛػ١ذ اٌّمطغ ٘زا فٟ جبءُ٘ ٚػٕبدُ٘؛ وفشُ٘ ػٍٝ ٚاعزّشٚا ٠ئِٕٛا فٍُ هللا،

 .وفشٖ ػٍٝ ٠غزّش صُ ٠غّؼٙب ِٓ ٌىً ٚدِبس

 ِٓ ٌىً اٌغبثك اٌّمطغ فٟ اٌشذ٠ذ ٚاٌٛػ١ذ اٌزٙذ٠ذ فجؼذ. ػجبدٖ ػٍٝ هللا ثٕؼُ اٌززو١ش( ٘ٔ – ٕٔ) ا٠٢بد

 .ٚدىّزٗ عجذبٔٗ لذسرٗ ػٍٝ اٌذاٌخ اٌج١ٍٍخ ثبٌٕؼُ ٕ٘ب ػجبدٖ هللا رّوش اٌمشآْ، آ٠بد ػٓ اعزىجش

 فٟ اٌؼبِخ إٌؼُ ٚرؼال عجذبٔٗ هللا روش ٌّب. اٌششائغ ٚأضاي اعشائ١ً ثجٕٟ اٌخبطخ ٔؼّٗ( ٕٓ – ٙٔ) ا٠٢بد

 .اعشائ١ً ثٕٟ ػٍٝ اٌخبطخ ثبٌٕؼُ اٌّمطغ ٘زا فٟ أرجؼٗ إٌبط ج١ّغ ػٍٝ اٌغبثك اٌّمطغ

 ٠َٛ اٌجضاء  أْ اٌغبثك اٌّمطغ فٟ هللا ث١ٓ. ٚاٌّغ١ئ١ٓ اٌّذغ١ٕٓ ػٍٝ اٌذىُ فٟ هللا ػذي( ٖٕ – ٕٔ) ا٠٢بد

 هللا أْ ٠ظْٕٛ اٌز٠ٓ ٚاٌىفبس اٌّششو١ٓ ػٍٝ ا٦ٔىبسٞ ثبالعزفٙبَ اٌّمطغ ٘زا ٚاثزذأ ثبٌؼًّ؛ ِٕٛؽ اٌم١بِخ

 .ٚاٌشدّخ ٚاٌضٛاة اٌجضاء فٟ اٌّئ١ِٕٓ ٚث١ٓ ث١ُٕٙ ٠غبٚٞ

 .اٌذ٘ش١٠ٓ ػٍٝ اٌشد( 7ٕ – ٕٗ) ا٠٢بد

 .اٌم١بِخ ٠َٛ ِشب٘ذ ِٓ( 7ٖ – 2ٕ) ا٠٢بد

 

 :اىتَٖٞذ

ذّذهلل ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب ا٦خالص ٚاٌجشوخ ٚاٌمجٛي ٚاٌظذق.

دبجخ ا٦ٔغبْ اٌٝ ا٠٦ّبْ ٚاٌؼًّ اٌظبٌخ أشذ ِٓ دبجزٗ اٌٝ اٌٙٛاء ٚاٌّبء ٚاٌطؼبَ ،فٙزا لٛاَ جغذٖ فٟ 

 اٌذ١ٔب ،ٚران عؼبدح لٍجٗ فٟ اٌذ١ٔب ٚٔجبح جغذٖ ٚسٚدٗ فٟ ا٢خشح.

أْ ٚا٠٦ّبْ ثال ػًّ طبٌخ ال ٠ٕفغ طبدجٗ ٚال ٠ٕج١ٗ ،ٚال ٠ىْٛ اٌؼًّ طبٌذب اال ِب وبْ ِٛافمب ٌششع هللا ٚ

 ٠ىْٛ خبٌظب ٌٛجٙٗ عجذبٔٗ.

ِٓ أساد ػٍٛ ِٕضٌزٗ ػٕذ سثٗ ٚػظ١ُ اٌجضاء ٚسفؼخ اٌذسجبد ف١ٍٍضَ اٌؼًّ اٌظبٌخ ،ٌٚزٌه ال ٠غزٛٞ اٌّغٍُ 

ٚاٌىبفش ٚال اٌّئِٓ ٚإٌّبفك ٚال اٌجش ٚاٌفبجش ،ٚال ِٓ ٠ؼًّ ِٚٓ ال ٠ؼًّ ،ٚال ٠غزٛٞ ػًّ اٌظبٌذبد 

 ؼب٠شٛا اٌذ١ٔب ٚرجبدٌٛا إٌّبفغ ٚخذَ ثؼؼُٙ ثؼؼب.ٚاجزشاح اٌغ١ئبد ،ٔؼُ ال ٠غزْٛٚ ،ٌٚٛ ر
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لبي رؼبٌٝ : )أَ دغت اٌز٠ٓ اجزشدٛا اٌغ١ئبد أْ ٔجؼٍُٙ وبٌز٠ٓ إِٓٛا ٚػٍّٛا اٌظبٌذبد عٛاء ِذ١بُ٘ 

 ِّٚبرُٙ عبء ِب ٠ذىّْٛ( 

ٚجٗ ِٓ ٚجٖٛ اْ ِٓ أعّبء هللا اٌذك ،ٚال ٠زذمك اٌذك اال ثبٌؼذي ،ثً اْ اٌجضاء أصش ِٓ آصبس اٌؼذي اٌزٞ ٘ٛ 

 اٌؼذي ،فبٌذك ٠مزؼٟ اٌؼذي.

ِٚٓ اٌؼذي أْ ال ٠ىْٛ ِجزشح اٌغ١ئبد وبٌزٞ ٠ؼًّ اٌظبٌذبد ٚأْ د١بح اٌّئِٓ ثذءا  ِٓ طذزٗ ٚأزٙبء 

ثؤٚالدٖ ِغ ػٍّٗ ِغ ِىبٔزٗ ِغ عّؼزٗ ِغ سادخ ثبٌٗ ِغ اعزمشاسٖ ِغ ؽ١ت ٔفغٗ ِغ عؼبدرٗ ٘زا اٌّئِٓ ٌٓ 

ٍك ٚػ١ك ٚػجش ٚخٛف ٚشؼٛس ثبٌمٙش ِٚظبئت رظ١ت ٘زا اٌفبعك ٠ىْٛ وبٌزٞ ٠جزشح اٌغ١ئبد ِٓ ل

 ِظ١جخ فٟ ِبٌٗ ٚفٟ طذزٗ .

فُٙ ال ٠زغبْٚٚ ال فٟ اٌذ١ٔب ٚال فٟ ا٢خشح ٚ٘زا دىُ أدىُ اٌذبو١ّٓ ٚخ١ش اٌؼبد١ٌٓ )أَ دغت اٌز٠ٓ اجزشدٛا 

 ىّْٛ(اٌغ١ئبد أْ ٔجؼٍُٙ وبٌز٠ٓ إِٓٛا ٚػٍّٛا اٌظبٌذبد عٛاء ِذ١بُ٘ ِّٚبرُٙ عبء ِب ٠ذ

 . عٕزذاسط ٘زٖ ا٠٢خ ا١ٌَٛ ثبرْ هللا

 
 

 

 :ف٘ائذ ٗأسئيخ تذثشٝخ

 ٘زا اٌخجش؟ أخجش هللا رؼبٌٝ خجشا ٠زؼّٓ ا٤ِش ثبٌؼٕب٠خ ثبٌمشآْ، ِب ٛ٘ 

ًُ  } ٠خجش رؼبٌٝ خجشا ٠زؼّٓ ا٤ِش ثزؼظ١ُ اٌمشآْ ٚاالػزٕبء ثٗ ٚأٔٗ  ِْٕض٠ َٓ هللَاِ  }   { رَ اٌّؤٌٖٛ اٌّؼجٛد   { ِِ

   . ٌّب ارظف ثٗ ِٓ طفبد اٌىّبي ٚأفشد ثٗ ِٓ إٌؼُ اٌزٞ ٌٗ اٌؼضح اٌىبٍِخ ٚاٌذىّخ اٌزبِخ

 و١ف أ٠ذ رٌه اٌخجش؟ 

صُ أ٠ذ رٌه ثّب روشٖ ِٓ ا٠٢بد ا٤فم١خ ٚإٌفغ١خ ِٓ خٍك اٌغّبٚاد ٚا٤سع ِٚب ثش ف١ّٙب ِٓ 

   . اٌذٚاة ِٚب أٚدع ف١ّٙب ِٓ إٌّبفغ ِٚب أٔضي هللا ِٓ اٌّبء اٌزٞ ٠ذ١ٟ ثٗ هللا اٌجالد ٚاٌؼجبد

ٗ ِٓ اٌذىُ فٙزٖ وٍٙب آ٠بد ث١ٕبد ٚأدٌخ ٚاػذبد ػٍٝ طذق ٘زا اٌمشآْ اٌؼظ١ُ ٚطذخ ِب اشزًّ ػ١ٍ

  . ٚا٤دىبَ، ٚداالد أ٠ؼب ػٍٝ ِب هلل رؼبٌٝ ِٓ اٌىّبي ٚػٍٝ اٌجؼش ٚإٌشٛس

 اٌٝ وُ لغُ ٠ٕمغُ إٌبط ِٓ د١ش االٔزفبع ثب٠٢بد ؟ 

   : صُ لغُ رؼبٌٝ إٌبط ثبٌٕغجخ اٌٝ االٔزفبع ثآ٠برٗ ٚػذِٗ اٌٝ لغ١ّٓ

ْ ثبهلل ِٚالئىزٗ ٚوزجٗ ٚسعٍٗ ٚا١ٌَٛ لغُ ٠غزذٌْٛ ثٙب ٠ٚزفىشْٚ ثٙب ٠ٕٚزفؼْٛ ف١شرفؼْٛ ُٚ٘ اٌّئِٕٛ

ا٢خش ا٠ّبٔب ربِب ٚطً ثُٙ اٌٝ دسجخ ا١ٌم١ٓ، فضوٝ ُِٕٙ اٌؼمٛي ٚاصدادد ثٗ ِؼبسفُٙ ٚأٌجبثُٙ 

   . ٚػٍُِٛٙ
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ٚلغُ ٠غّغ آ٠بد هللا عّبػب رمَٛ ثٗ اٌذجخ ػ١ٍٗ صُ ٠ؼشع ػٕٙب ٠ٚغزىجش، وؤٔٗ ِب عّؼٙب ٤ٔٙب ٌُ 

   . ىجبسٖ ػٕٙب اصداد ؽغ١بٔٗرضن لٍجٗ ٚال ؽٙشرٗ ثً ثغجت اعز

   : ٚأٔٗ ارا ػٍُ ِٓ آ٠بد هللا ش١ئب ارخز٘ب ٘ضٚا فزٛػذٖ هللا رؼبٌٝ ثب٠ًٌٛ فمبي

{  ٍُ ًِّ أَفَبٍن أَص١ِ ًٌ ٌُِى ٠ْ    . وزاة فٟ ِمبٌٗ أص١ُ فٟ فؼبٌٗ  : أٞ  { َٚ

ُُ  } ٚأخجش أْ ٌٗ ػزاثب أ١ٌّب ٚأْ  ُْ َجََٕٙ ِٙ َسائِ َٚ  ْٓ    . رىفٟ فٟ ػمٛثزُٙ اٌج١ٍغخ  { ِِ

ب َوَغجُٛا } ٚأٔٗ  َِ  ُْ ُْٕٙ ١ٌَِبءَ َٚ  } ِٓ ا٤ِٛاي   { ال ٠ُْغِٕٟ َػ ْٚ ِْ هللَاِ أَ ْٓ ُدٚ ِِ ب ارََخُزٚا  َِ ٠غزٕظشْٚ ثُٙ   { اَل 

   . فخزٌُٛ٘ أدٛط ِب وبٔٛا ا١ٌُٙ ٌٛ ٔفؼٛا

 ثّبرا ٚطف هللا رؼبٌٝ اٌمشآْ؟ 

فٍّب ث١ٓ آ٠برٗ اٌمشآ١ٔخ ٚاٌؼ١ب١ٔخ ٚأْ إٌبط ف١ٙب ػٍٝ لغ١ّٓ أخجش أْ اٌمشآْ اٌّشزًّ ػٍٝ ٘زٖ 

ٚ٘زا ٚطف ػبَ ٌج١ّغ اٌمشآْ فبٔٗ ٠ٙذٞ اٌٝ ِؼشفخ هللا   { ََ٘زا ُ٘ذ ٜ }   : بياٌّطبٌت اٌؼب١ٌخ أٔٗ ٘ذٜ فم

رؼبٌٝ ثظفبرٗ اٌّمذعخ ٚأفؼبٌٗ اٌذ١ّذح، ٠ٚٙذٞ اٌٝ ِؼشفخ سعٍٗ ٚأ١ٌٚبئٗ ٚأػذائٗ، ٚأٚطبفُٙ، 

٠ٚٙذٞ اٌٝ ا٤ػّبي اٌظبٌذخ ٠ٚذػٛ ا١ٌٙب ٠ٚج١ٓ ا٤ػّبي اٌغ١ئخ ٠ٕٚٙٝ ػٕٙب، ٠ٚٙذٞ اٌٝ ث١بْ اٌجضاء 

َٓ  } ٍٝ ا٤ػّبي ٠ٚج١ٓ اٌجضاء اٌذ١ٔٛٞ ٚا٤خشٚٞ، فبٌّٙزذْٚ ا٘زذٚا ثٗ فؤفٍذٛا ٚعؼذٚا، ػ اٌَِز٠ َٚ

ُِٙ ُْ  } اٌٛاػذخ اٌمبؽؼخ اٌزٟ ٠ىفش ثٙب اال ِٓ اشزذ ظٍّٗ ٚرؼبػف ؽغ١بٔٗ،   { َوفَُشٚا ثِآ٠َبِد َسثِّ ٌَُٙ

 ٌُ ْٓ ِسْجٍض أ١ٌَِ ِِ  .  { َػَزاٌة 

 ِب دالالد ادغبْ هللا ٌٍؼجبد؟ 

٠خجش رؼبٌٝ ثفؼٍٗ ػٍٝ ػجبدٖ ٚادغبٔٗ ا١ٌُٙ ثزغخ١ش اٌجذش ٌغ١ش اٌّشاوت ٚاٌغفٓ ثؤِشٖ ٚر١غ١شٖ، 

 {  ْٓ ِِ ِٗ ٌِزَْجزَُغٛا  َْ  } ثؤٔٛاع اٌزجبساد ٚاٌّىبعت،   { فَْؼٍِ ُْ رَْشُىُشٚ ٌََؼٍَُى هللا رؼبٌٝ فبٔىُ ارا شىشرّٖٛ   { َٚ

   . صادوُ ِٓ ٔؼّٗ ٚأصبثىُ ػٍٝ شىشوُ أجشا جض٠ال

ب فِٟ ا٤َْْسِع جَ  } َِ َٚ اِد  َٚ ب َّ ب فِٟ اٌَغ َِ  ُْ َعَخَش ٌَُى َٚ ُْٕٗ ِِ ب  ١ؼ  ِٓ فؼٍٗ ٚادغبٔٗ، ٚ٘زا شبًِ   : أٞ  { ِّ

٤جشاَ اٌغّبٚاد ٚا٤سع ٌّٚب أٚدع هللا ف١ّٙب ِٓ اٌشّظ ٚاٌمّش ٚاٌىٛاوت ٚاٌضٛاثذ ٚاٌغ١بساد 

ٚأٔٛاع اٌذ١ٛأبد ٚأطٕبف ا٤شجبس ٚاٌضّشاد ٚأجٕبط اٌّؼبدْ ٚغ١ش رٌه ِّب ٘ٛ ِؼذ ٌّظبٌخ ثٕٟ 

فٙزا ٠ٛجت ػ١ٍُٙ أْ ٠جزٌٛا غب٠خ جٙذُ٘ فٟ شىش ٔؼّزٗ ٚأْ  آدَ ِٚظبٌخ ِب ٘ٛ ِٓ ػشٚسارٗ،

َْ  }   : رزغٍغً أفىبسُ٘ فٟ رذثش آ٠برٗ ٚدىّٗ ٌٚٙزا لبي ٍَ ٠َزَفََىُشٚ ْٛ َْ فِٟ َرٌَِه ٠٢ََبٍد ٌِمَ  .{ اِ
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 ِب دالٌخ ٔفٛر ِش١ئخ هللا؟ 

١ش٘ب ٚرغخ١ش٘ب داي ػٍٝ ٔفٛر ِش١ئخ هللا ٚوّبي لذسرٗ، ِٚب ف١ٙب ِٓ ا٦دىبَ ٚجٍّخ رٌه أْ خٍمٙب ٚرذث 

ٚا٦رمبْ ٚثذ٠غ اٌظٕؼخ ٚدغٓ اٌخٍمخ داي ػٍٝ وّبي دىّزٗ ٚػٍّٗ، ِٚب ف١ٙب ِٓ اٌغؼخ ٚاٌؼظّخ 

ٚاٌىضشح داي ػٍٝ عؼخ ٍِىٗ ٚعٍطبٔٗ، ِٚب ف١ٙب ِٓ اٌزخظ١ظبد ٚا٤ش١بء اٌّزؼبداد د١ًٌ ػٍٝ أٔٗ 

٠ش٠ذ، ِٚب ف١ٙب ِٓ إٌّبفغ ٚاٌّظبٌخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ د١ًٌ ػٍٝ عؼخ سدّزٗ، ٚشّٛي اٌفؼبي ٌّب 

فؼٍٗ ٚادغبٔٗ ٚثذ٠غ ٌطفٗ ٚثشٖ، ٚوً رٌه داي ػٍٝ أٔٗ ٚدذٖ اٌّؤٌٖٛ اٌّؼجٛد اٌزٞ ال رٕجغٟ اٌؼجبدح 

جب ٚال ٚاٌزي ٚاٌّذجخ اال ٌٗ ٚأْ سعٍٗ طبدلْٛ ف١ّب جبءٚا ثٗ، فٙزٖ أدٌخ ػم١ٍخ ٚاػذخ ال رمجً س٠

  . شىب

 ثّبرا أِش هللا ػجبدٖ اٌز٠ٓ ءإِٛا؟ 

٠ؤِش رؼبٌٝ ػجبدٖ اٌّئ١ِٕٓ ثذغٓ اٌخٍك ٚاٌظجش ػٍٝ أر٠خ اٌّششو١ٓ ثٗ، اٌز٠ٓ ال ٠شجْٛ أ٠بَ هللا  

  . ال ٠شجْٛ صٛاثٗ ٚال ٠خبفْٛ ٚلبئؼٗ فٟ اٌؼبط١ٓ فبٔٗ رؼبٌٝ ع١جضٞ وً لَٛ ثّب وبٔٛا ٠ىغجْٛ  : أٞ

   . ٓ ٠جض٠ىُ ػٍٝ ا٠ّبٔىُ ٚطفذىُ ٚطجشوُ، صٛاثب جض٠الفؤٔزُ ٠ب ِؼشش اٌّئ١ِٕ

ْٓ  }   : ُٚ٘ اْ اعزّشٚا ػٍٝ رىز٠جُٙ فال ٠ذً ثىُ ِب دً ثُٙ ِٓ اٌؼزاة اٌشذ٠ذ ٚاٌخضٞ ٌٚٙزا لبي َِ
َُ اٌَِ  ْٓ أََعبَء فََؼ١ٍََْٙب صُ َِ َٚ  ِٗ ب فٍََِْٕفِغ ًَ َطبٌِذ  ِّ َْ َػ ُْ رُْشَجُؼٛ  . { ٝ َسثُِّى

 ؟اعشائ١ًٟ٘ إٌؼُ اٌزٟ اِزٕٙب هللا ػٍٝ ثٕٟ  ِب 

اٌزٛساح   : أٞ  { اٌىزبة } ٌٚمذ أٔؼّٕب ػٍٝ ثٕٟ اعشائ١ً ٔؼّب ٌُ رذظً ٌغ١شُ٘ ِٓ إٌبط، ٚآر١ٕبُ٘ 

اثشا١ُ٘ ػ١ٍٗ اٌزٟ اِزبصٚا ثٙب ٚطبسد إٌجٛح فٟ رس٠خ   { ٚإٌجٛح } ث١ٓ إٌبط   { ٚاٌذىُ } ٚا٦ٔج١ً 

َٓ اٌط١َِّجَبدِ  } اٌغالَ، أوضشُ٘ ِٓ ثٕٟ اعشائ١ً،  ِِ  ُْ َسَصْلَٕبُ٘ ِٓ اٌّآوً ٚاٌّشبسة ٚاٌّالثظ ٚأضاي   { َٚ

ُْ َػٍَٝ ا } آٌّ ٚاٌغٍٜٛ ػ١ٍُٙ  ٍَْٕبُ٘ فََؼ َٚ َٓ ١ ِّ  .ػٍٝ اٌخٍك ثٙزٖ إٌؼُ   : أٞ  { ٌَْؼبٌَ

 ؟طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ  ً٘ ُ٘ أفؼً ِٓ أِخ ِذّذ 

   . ٠ٚخشط ِٓ ٘زا اٌؼَّٛ اٌٍفظٟ ٘زٖ ا٤ِخ فبُٔٙ خ١ش أِخ أخشجذ ٌٍٕبط

ٚاٌغ١بق ٠ذي ػٍٝ أْ اٌّشاد غ١ش ٘زٖ ا٤ِخ فبْ هللا ٠مض ػ١ٍٕب ِب اِزٓ ثٗ ػٍٝ ثٕٟ اعشائ١ً ١ِٚضُ٘ 

ػٓ غ١شُ٘، ٚأ٠ؼب فبْ اٌفؼبئً اٌزٟ فبق ثٙب ثٕٛ اعشائ١ً ِٓ اٌىزبة ٚاٌذىُ ٚإٌجٛح ٚغ١ش٘ب ِٓ 

٠ؼخ شش٠ؼخ ثٕٟ إٌؼٛد لذ دظٍذ وٍٙب ٌٙزٖ ا٤ِخ، ٚصادد ػ١ٍُٙ ٘زٖ ا٤ِخ فؼبئً وض١شح فٙزٖ اٌشش

اعشائ١ً جضء ِٕٙب، فبْ ٘زا اٌىزبة ١ِّٙٓ ػٍٝ عبئش اٌىزت اٌغبثمخ، ِٚذّذ ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ 

   . ِظذق ٌج١ّغ اٌّشع١ٍٓ
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  ٟٕثبة البِخ اٌذجخ ٚو١ف لبثٍٛ٘ب؟ اعشائ١ًِبرا آرٝ هللا ث ِٓ 

آر١ََْٕبُُ٘ َبدٍ  } آر١ٕب ثٕٟ اعشائ١ً   : أٞ  { َٚ شِ  } الد رج١ٓ اٌذك ِٓ اٌجبؽً دال  : أٞ  { ث١َِّٕ ِْ َٓ ا٤َْ اٌمذسٞ   { ِِ

   . اٌزٞ أٚطٍٗ هللا ا١ٌُٙ

ٚرٍه ا٠٢بد ٟ٘ اٌّؼجضاد اٌزٟ سأٚ٘ب ػٍٝ ٠ذ ِٛعٝ ػ١ٍٗ اٌغالَ، فٙزٖ إٌؼُ اٌزٟ أٔؼُ هللا ثٙب ػٍٝ 

ٗ هللا ثٕٟ اعشائ١ً رمزؼٟ اٌذبي أْ ٠مِٛٛا ثٙب ػٍٝ أوًّ اٌٛجٖٛ ٚأْ ٠جزّؼٛا ػٍٝ اٌذك اٌزٞ ث١ٕ

   . ٌُٙ، ٌٚىٓ أؼىظ ا٤ِش فؼبٍِٛ٘ب ثؼىظ ِب ٠جت

ُُ  }   : ٚافزشلٛا ف١ّب أِشٚا ثبالجزّبع ثٗ ٌٚٙزا لبي ٍْ ٌِْؼ ُُ ا ب َجبَءُ٘ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ ب اْخزٍََفُٛا ااَِل  َّ اٌّٛجت   : أٞ  { فَ

   . ٝ االخزالف اٌجغٟ ِٓ ثؼؼُٙ ػٍٝ ثؼغ ٚاٌظٌٍُؼذَ االخزالف، ٚأّب دٍُّٙ ػٍ

{  َْ ِٗ ٠َْخزٍَِفُٛ ب َوبُٔٛا ف١ِ َّ ِخ ف١ِ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ ُْ َْ َسثََه ٠َْمِؼٟ ث١ََُْٕٙ ف١ّ١ض اٌّذك ِٓ اٌّجطً ٚاٌزٞ دٍّٗ ػٍٝ   { اِ

  . االخزالف اٌٜٙٛ أٚ غ١شٖ

  أِش هللا رؼبٌٝ ٔج١ٗ ِذّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ؟ثّبرا 

فبْ   { فَبرَجِْؼَٙب } صُ ششػٕب ٌه شش٠ؼخ وبٍِخ رذػٛ اٌٝ وً خ١ش ٚرٕٙٝ ػٓ وً شش ِٓ أِشٔب اٌششػٟ  

اءَ  } فٟ ارجبػٙب اٌغؼبدح ا٤ثذ٠خ ٚاٌظالح ٚاٌفالح،  َٛ ْ٘ اَل رَزَجِْغ أَ َٚ  َْ ٛ ُّ َٓ اَل ٠َْؼٍَ اٌز٠ٓ رىْٛ   : أٞ  { اٌَِز٠

أ٠ٛ٘زُٙ غ١ش ربثؼخ ٌٍؼٍُ ٚال ِبش١خ خٍفٗ، ُٚ٘ وً ِٓ خبٌف شش٠ؼخ اٌشعٛي ـ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ـ 

   . ٘ٛاٖ ٚاسادرٗ فبٔٗ ِٓ أ٘ٛاء اٌز٠ٓ ال ٠ؼٍّْٛ

 {  ْٓ ٌَ ُْ َٓ هللَاِ َش١ْئ بأَُِٙ ِِ َْٕه  ال ٠ٕفؼٛٔه ػٕذ هللا ف١ذظٍٛا ٌه اٌخ١ش ٠ٚذفؼٛا ػٕه اٌشش اْ   : أٞ  { ٠ُْغُٕٛا َػ

ارجؼزُٙ ػٍٝ أ٘ٛائُٙ، ٚال رظٍخ أْ رٛافمُٙ ٚرٛا١ٌُٙ فبٔه ٚا٠بُ٘ ِزجب٠ْٕٛ، ٚثؼؼُٙ ٌٟٚ ٌجؼغ 

 {   ٟ ٌِ َٚ َٓ  ٚهللَاُ  زَم١ِ ُّ ٌْ    . ٠خشجُٙ ِٓ اٌظٍّبد اٌٝ إٌٛس ثغجت رمٛاُ٘ ٚػٍُّٙ ثطبػزٗ  { ا

 ٌّبرا عّٝ هللا اٌمشآْ ثظبئش؟ 

٠ذظً ثٗ اٌزجظشح فٟ ج١ّغ ا٤ِٛس ٌٍٕبط   : أٞ  { ثََظبئَِش ٌٍَِٕبطِ  } اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌزوش اٌذى١ُ   { ََ٘زا }

  . دّخف١ذظً ثٗ االٔزفبع ٌٍّئ١ِٕٓ، ٚاٌٙذٜ ٚاٌش

 اٌزٞ ٠ٕزفغ ثٙزٖ اٌجظ١شح؟ ِٓ 

{  َْ ٍَ ٠ُٛلُِٕٛ ْٛ ف١ٙزذْٚ ثٗ اٌٝ اٌظشاؽ اٌّغزم١ُ فٟ أطٛي اٌذ٠ٓ ٚفشٚػٗ ٠ٚذظً ثٗ اٌخ١ش   { ٌِمَ

فزضوٛ ثٗ ٔفٛعُٙ ٚرضداد ثٗ ػمٌُٛٙ ٠ٚض٠ذ ثٗ   . ٚاٌغشٚس ٚاٌغؼبدح فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح ٟٚ٘ اٌشدّخ

  . أطش ٚػبٔذ ا٠ّبُٔٙ ٠ٚم١ُٕٙ، ٚرمَٛ ثٗ اٌذجخ ػٍٝ ِٓ
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 ٠غزٛٞ اٌّزٔجْٛ ِٚٓ ٠ؼٍّْٛ اٌظبٌذبد؟ ً٘ 

   . أَ دغت اٌّغ١ئْٛ اٌّىضشْٚ ِٓ اٌزٔٛة اٌّمظشْٚ فٟ دمٛق سثُٙ

ٍُٛا اٌَظبٌَِذبدِ  } ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ُْ َوبٌَِز٠ ْْ َْٔجَؼٍَُٙ جٛا ِغبخطٗ ٌُٚ ٠ضاٌٛا ثؤْ لبِٛا ثذمٛق سثُٙ، ٚاجزٕ  { أَ

اء   } أدغجٛا أْ ٠ىٛٔٛا   : أٞ  ؟ ِئصش٠ٓ سػبٖ ػٍٝ ٜ٘ٛ أٔفغُٙ َٛ عبء ِب ظٕٛا   ؟ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح  { َع

ٚدغجٛا ٚعبء ِب دىّٛا ثٗ، فبٔٗ دىُ ٠خبٌف دىّخ أدىُ اٌذبو١ّٓ ٚخ١ش اٌؼبد١ٌٓ ٠ٕٚبلغ اٌؼمٛي 

ت ٚأخجشد ثٗ اٌشعً، ثً اٌذىُ اٌٛالغ اٌمطؼٟ أْ اٌغ١ٍّخ ٚاٌفطش اٌّغزم١ّخ، ٠ٚؼبد ِب ٔضٌذ ثٗ اٌىز

اٌّئ١ِٕٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌظبٌذبد ٌُٙ إٌظش ٚاٌفالح ٚاٌغؼبدح ٚاٌضٛاة فٟ اٌؼبجً ٚا٢جً وً ػٍٝ لذس 

   . ادغبٔٗ، ٚأْ اٌّغ١ئ١ٓ ٌُٙ اٌغؼت ٚا٦٘بٔخ ٚاٌؼزاة ٚاٌشمبء فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح

 ِب اٌذىّخ ِٓ خٍك اٌغّبٚاد ٚا٤سع؟ 

اٌغّبٚاد ٚا٤سع ثبٌذىّخ ١ٌٚؼجذ ٚدذٖ ال شش٠ه ٌٗ، صُ ٠جبصٞ ثؼذ رٌه ِٓ أِشُ٘ ثؼجبدرٗ خٍك هللا 

أَ وفشٚا فبعزذمٛا جضاء   ؟ ٚأٔؼُ ػ١ٍُ ثبٌٕؼُ اٌظب٘شح ٚاٌجبؽٕخ ً٘ شىشٚا هللا رؼبٌٝ ٚلبِٛا ثبٌّؤِٛس

 اٌىفٛس.

 ِب دبي ِزجغ اٌٜٙٛ؟ 

اُٖ  } اٌشجً اٌؼبي اٌزٞ   { أَفََشأ٠َْذَ  }   : ٠مٛي رؼبٌٝ َٛ فّب ٠ٛ٘ٗ عٍىٗ عٛاء وبْ ٠شػٟ هللا   { ارََخَز اٌََُِٙٗ َ٘

ٍُ  }   . أٚ ٠غخطٗ ٍْ أََػٍَُٗ هللَاُ َػٍَٝ ِػ َُ َػٍَٝ  }   . ػ١ٍٙبِٓ هللا رؼبٌٝ أٔٗ ال ر١ٍك ثٗ اٌٙذا٠خ ٚال ٠ضوٛ   { َٚ َخزَ َٚ

 ِٗ ِؼ ّْ ِٗ  } فال ٠غّغ ِب ٠ٕفؼٗ،   { َع ٍْجِ لَ ح   } فال ٠ؼٟ اٌخ١ش   { َٚ َٚ ِٖ ِغَشب ًَ َػٍَٝ ثََظِش َجَؼ رّٕؼٗ ِٓ ٔظش   { َٚ

ْٓ ثَْؼِذ هللَاِ  } اٌذك،  ِِ  ِٗ ِْٙذ٠ َ٠ ْٓ َّ ال أدذ ٠ٙذ٠ٗ ٚلذ عذ هللا ػ١ٍٗ أثٛاة اٌٙذا٠خ ٚفزخ ٌٗ أثٛاة   : أٞ  { فَ

َْ  } اٌغٛا٠خ، ِٚب ظٍّٗ هللا ٌٚىٓ ٘ٛ اٌزٞ ظٍُ ٔفغٗ ٚرغجت ٌّٕغ سدّخ هللا ػ١ٍٗ  ِب ٠ٕفؼىُ   { أَفاََل رََزَوُشٚ

   . ِٚب ٠ؼشوُ فزجزٕجٛٔٗ فزغٍىٛٔٗ

 و١ف أٔىش اٌىفبس اٌجؼش ِٚبٟ٘ دجزُٙ؟ 

لَبٌُٛا َٚ ْ٘شُ  } ِٕىشٚ اٌجؼش   : أٞ  { ) ٍُِْٙىَٕب ااَِل اٌَذ ب ٠ُ َِ َٚ َْٔذ١َب  َٚ ُُّٛد  ١َْٔب َٔ َٟ ااَِل َد١َبرَُٕب اٌذ  ِ٘ ب  اْ ٟ٘ اال   : أٞ  { َِ

ػبداد ٚجشٞ ػٍٝ سعَٛ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ٠ّٛد أٔبط ٠ٚذ١ب أٔبط ِٚب ِبد ف١ٍظ ثشاجغ اٌٝ هللا ٚال 

   . ِجبصٜ ثؼٍّٗ

َْ  } ٚلٌُٛٙ ٘زا طبدس ػٓ غ١ش ػٍُ  ُْ ااَِل ٠َظُٕٛ  ُ٘ ْْ فؤٔىشٚا اٌّؼبد ٚوزثٛا اٌشعً اٌظبدل١ٓ ِٓ غ١ش   { اِ

   . د١ًٌ دٌُٙ ػٍٝ رٌه ٚال ثش٘بْ

َْ  }   : اْ ٟ٘ اال ظْٕٛ ٚاعزجؼبداد خب١ٌخ ػٓ اٌذم١مخ ٌٚٙزا لبي رؼبٌٝ ب َوب َِ َبٍد  ُْ آ٠َبرَُٕب ث١َِّٕ ِٙ اَِرا رُْزٍَٝ َػ١ٍَْ َٚ

 ُْ َٓ  ُدَجزَُٙ ُْ َطبِدل١ِ ْٕزُ ْْ ُو ْْ لَبٌُٛا اْئزُٛا ثِآثَبئَِٕب اِ ٚ٘زا جشاءح ُِٕٙ ػٍٝ هللا، د١ش الزشدٛا ٘زا   { ااَِل أَ
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االلزشاح ٚصػّٛا أْ طذق سعً هللا ِزٛلف ػٍٝ ا٦ر١بْ ثآثبئُٙ، ٚأُٔٙ ٌٛ جبءُٚ٘ ثىً آ٠خ ٌُ ٠ئِٕٛا 

بٌٛا ٚأّب لظذُ٘ دفغ دػٛح اٌشعً ال ث١بْ اٌذك، اال اْ رجؼزُٙ اٌشعً ػٍٝ ِب لبٌٛا، ُٚ٘ وزثخ ف١ّب ل

َٓ أَْوضََش ا }   : لبي رؼبٌٝ ٌَِى َٚ  ِٗ ِخ اَل َس٠َْت ف١ِ َِ ٌْم١َِب َِ ا ْٛ ُْ اٌَِٝ ٠َ ُؼُى َّ َُ ٠َْج ُْ صُ ١زُُى ِّ ُ٠ َُ ُْ صُ ًِ هللَاُ ٠ُْذ١ِ١ُى ٌَٕبِط اَل لُ

 َْ ٛ ُّ   . ٚاال فٍٛ ٚطً اٌؼٍُ ثب١ٌَٛ ا٢خش اٌٝ لٍٛثُٙ، ٌؼٍّٛا ٌٗ أػّبال ٚر١ٙئٛا ٌٗ  { ٠َْؼٍَ

 دالٌخ عؼخ ٍِه هللا ػض ٚجً ٚأفشادٖ ثبٌزظشف فٟ ج١ّغ ا٤ٚلبد؟ ِب 

َُ اٌَغبَػخُ  } ٠خجش رؼبٌٝ ػٓ عؼخ ٍِىٗ ٚأفشادٖ ثبٌزظشف ٚاٌزذث١ش فٟ ج١ّغ ا٤ٚلبد ٚأٔٗ    { ٠َٛ رَمُٛ

٠ٚجّغ اٌخالئك ٌّٛلف اٌم١بِخ ٠ذظً اٌخغبس ػٍٝ اٌّجط١ٍٓ اٌز٠ٓ أرٛا ثبٌجبؽً ١ٌذدؼٛا ثٗ اٌذك، 

ٚوبٔذ أػّبٌُٙ ثبؽٍخ ٤ٔٙب ِزؼٍمٗ ثبٌجبؽً فجطٍذ فٟ ٠َٛ اٌم١بِخ، ا١ٌَٛ اٌزٞ رغزج١ٓ ثٗ اٌذمبئك، 

   . ١ُ اٌؼمبةٚاػّذٍذ ػُٕٙ ٚفبرُٙ اٌضٛاة ٚدظٍٛا ػٍٝ أٌ

 .صُ ٚطف رؼبٌٝ شذح ٠َٛ اٌم١بِخ ٌٚ٘ٛٗ ١ٌذزسٖ اٌؼجبد ٠ٚغزؼذ ٌٗ اٌؼجبد

 دبي ا٤ُِ ػٕذ ل١بَ اٌغبػخ؟ ِب ٛ٘ 

رََشٜ ٍخ َجبص١َِخ   } أ٠ٙب اٌشائٟ ٌزٌه ا١ٌَٛ   { َٚ َِ ًَ أُ ذىُ اٌٍّه ػٍٝ سوجٙب خٛفب ٚرػشا ٚأزظبسا ٌ  { ُو

   . اٌشدّٓ

ٍخ رُْذَػٝ اٌَِٝ ِوزَبثَِٙب } َِ ً  أُ اٌٝ شش٠ؼخ ٔج١ُٙ اٌزٞ جبءُ٘ ِٓ ػٕذ هللا، ًٚ٘ لبِٛا ثٙب ف١ذظً   : أٞ  { ُو

ِٛعٝ ٚأِخ  فؤِخ ِٛعٝ ٠ذػْٛ اٌٝ شش٠ؼخ  ؟ أَ ػ١ؼٛ٘ب ف١ذظً ٌُٙ اٌخغشاْ  ؟ ٌُٙ اٌضٛاة ٚإٌجبح

ػ١غٝ وزٌه ٚأِخ ِذّذ وزٌه، ٚ٘ىزا غ١شُ٘ وً أِخ رذػٝ اٌٝ ششػٙب اٌزٞ وٍفذ ثٗ، ٘زا أدذ 

ً   }   : االدزّبالد فٟ ا٠٢خ ٚ٘ٛ ِؼٕٝ طذ١خ فٟ ٔفغٗ غ١ش ِشىٛن ف١ٗ، ٠ٚذزًّ أْ اٌّشاد ثمٌٛٗ ُو

ٍخ رُْذَػٝ اٌَِٝ ِوزَب َِ اٌٝ وزبة أػّبٌٙب ِٚب عطش ػ١ٍٙب ِٓ خ١ش ٚشش ٚأْ وً أدذ ٠جبصٜ ثّب   : أٞ  { ثَِٙبأُ

ْٓ أََعبَء فََؼ١ٍََْٙب }   : ػٍّٗ ثٕفغٗ ومٌٛٗ رؼبٌٝ َِ َٚ  ِٗ ب فٍََِْٕفِغ ًَ َطبٌِذ  ِّ ْٓ َػ َِ }   

ٌَْذكِّ  }   : ا٠٢خ ٠ٚذي ػٍٝ ٘زا ل٠ٌٚٗٛذزًّ أْ اٌّؼ١١ٕٓ و١ٍّٙب ِشاد ِٓ  ُْ ثِب ِْٕطُك َػ١ٍَُْى   : أٞ  { ََ٘زا ِوزَبثَُٕب ٠َ

َْ  أَِب ُوَٕب } ٘زا وزبثٕب اٌزٞ أٔضٌٕب ػ١ٍىُ، ٠فظً ث١ٕىُ ثبٌذك اٌزٞ ٘ٛ اٌؼذي،  ٍُٛ َّ ُْ رَْؼ ْٕزُ ب ُو َِ ِْٕغُخ    { َْٔغزَ

   . فٙزا وزبة ا٤ػّبي

ٍُٛا اٌَظبٌَِذبدِ  }   : ٌٚٙزا فظً ِب ٠فؼً هللا ثبٌفش٠م١ٓ فمبي ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ب اٌَِز٠ َِ َ ا٠ّبٔب طذ١ذب ٚطذلٛا   { فَؤ

ِٗ  } ذخ ِٓ ٚاججبد ِٚغزذجبد ا٠ّبُٔٙ ثب٤ػّبي اٌظبٌ زِ َّ ُْ فِٟ َسْد ُ ُْ َسثٙ  اٌزٟ ِذٍٙب اٌجٕخ ِٚب   { ف١َُْذِخٍُُٙ

ُٓ  } ف١ٙب ِٓ إٌؼ١ُ اٌّم١ُ ٚاٌؼ١ش اٌغ١ٍُ،  ج١ِ ُّ ٌْ ُص ا ْٛ ٌْفَ َٛ ا اٌّفبص ٚإٌجبح ٚاٌشثخ ٚاٌفالح   : أٞ  { َرٌَِه ُ٘

   . اٌٛاػخ اٌج١ٓ اٌزٞ ارا دظً ٌٍؼجذ دظً ٌٗ وً خ١ش ٚأذفغ ػٕٗ وً شش
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 سورة الــــــجـــــاثــٌــة

َٓ َوفَُشٚا } ب اٌَِز٠ َِ أَ ْٓ آ٠َبرِٟ رُْزٍَٝ َػ١ٍَُْىُ }   : ثبهلل ف١مبي ٌُٙ رٛث١خب ٚرمش٠ؼب  { َٚ ُْ رَُى ٚلذ دٌزىُ ػٍٝ ِب ف١ٗ   { أَفٍََ

طالدىُ ٚٔٙزىُ ػّب ف١ٗ ػشسوُ ٟٚ٘ أوجش ٔؼّخ ٚطٍذ ا١ٌىُ ٌٛ ٚفمزُ ٌٙب، ٌٚىٓ اعزىجشرُ ػٕٙب 

   . ٚأػشػزُ ٚوفشرُ ثٙب فج١ٕزُ أوجش جٕب٠خ ٚأجشِزُ أشذ اٌجشَ فب١ٌَٛ رجضْٚ ِب وٕزُ رؼٍّْٛ

 را ٚثخُٙ هللا رؼبٌٝ؟ثّب 

ٍْزُُ }   : ٠ٚٛثخْٛ أ٠ؼب ثمٌٛٗ اٌَغبَػخُ اَل َس٠َْت ف١َِٙب لُ َٚ ْػَذ هللَاِ َدكٌّ  َٚ  َْ ًَ اِ اَِرا ل١ِ ب  }   : ِٕىش٠ٓ ٌزٌه  { َٚ َِ
ب  َِ َٓ َْٔذِسٞ  ْغز١َْم١ِِٕ ُّ ُٓ ثِ ب َْٔذ َِ َٚ ٓ  ااَِل ظَّٕ ب  ْْ َٔظُ    { اٌَغبَػخُ اِ

ب  }   : فٙزٖ دبٌُٙ فٟ اٌذ١ٔب ٚدبي اٌجؼش ا٦ٔىبس ٌٗ ٚسد لٛي ِٓ جبء ثٗ لبي رؼبٌٝ َِ ُْ َع١ِّئَبُد  ثََذا ٌَُٙ َٚ

ٍُٛا ِّ ُِٙ } ٠َٛ اٌم١بِخ ػمٛثبد أػّبٌُٙ،  ٚظٙش ٌُٙ  : أٞ  { َػ َدبَق ثِ َْ  } ٔضي   : أٞ  { َٚ ِْٙضئُٛ ِٗ ٠َْغزَ ب َوبُٔٛا ثِ َِ }  

   . ٔضي ثُٙ اٌؼزاة اٌزٞ وبٔٛا فٟ اٌذ١ٔب ٠غزٙضئْٛ ثٗ ٚثٛلٛػٗ ٚثّٓ جبء ثٗ  : أٞ

َْٕغبُوُ } َٔ ََ ْٛ َ١ٌْ ًَ ا ل١ِ ُْ ََ٘زا } ٔزشوىُ فٟ اٌؼزاة   : أٞ  { َٚ ُى ِِ ْٛ ُْ ٌِمَبَء ٠َ ب َِٔغ١زُ َّ فبْ اٌجضاء ِٓ جٕظ اٌؼًّ   { َو

ُُ إٌَبسُ  }  اُو َٚ ؤْ َِ َٓ  } ٟ٘ ِمشوُ ِٚظ١شوُ،   : أٞ  { َٚ ْٓ َٔبِطِش٠ ِِ  ُْ ب ٌَُى َِ ٠ٕظشٚٔىُ ِٓ ػزاة هللا   { َٚ

   . ٠ٚذفؼْٛ ػٕىُ ػمبثٗ

ا } عجت   { ثـ } اٌزٞ دظً ٌىُ ِٓ اٌؼزاة   { َرٌُِىُ }  ٚ ُْ آ٠َبِد هللَاِ ُُ٘ض أٔٙب ِٛججخ ٌٍجذ ِغ   { أٔىُ ارََخْزرُ

   . ٚاالجزٙبد ٚرٍم١ٙب ثبٌغشٚس ٚاالعزجشبس ٚاٌفشح

١َْٔب } ٌَْذ١َبحُ اٌذ  ُُ ا َغَشْرُى ثضخبسفٙب ٌٚزارٙب ٚشٙٛارٙب فبؽّؤٕٔزُ ا١ٌٙب، ٚػٍّزُ ٌٙب ٚرشوزُ اٌؼًّ ٌٍذاس   { َٚ

   . اٌجبل١خ

{  َْ ُْ ٠ُْغزَْؼزَجُٛ اَل ُ٘ َٚ َْٕٙب  ِِ  َْ ََ اَل ٠ُْخَشُجٛ ْٛ َ١ ٌْ    . ٚال ٠ٍّْٙٛ ٚال ٠شدْٚ اٌٝ اٌذ١ٔب ١ٌؼٍّٛا طبٌذب  : أٞ  { فَب

 ثّبرا خزُ اٌغٛسح؟ 

ذُ  } ّْ ٌَْذ ِٗ ا َ َٓ  } وّب ٠ٕجغٟ ٌجالٌٗ ٚػظ١ُ عٍطبٔٗ   { فٍٍَِ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ َسةِّ ا٤َْْسِع َسةِّ ا َٚ اِد  َٚ ب َّ ٌٗ   : أٞ  { َسةِّ اٌَغ

   . اٌذّذ ػٍٝ سثٛث١زٗ ٌغبئش اٌخالئك د١ش خٍمُٙ ٚسثبُ٘ ٚأٔؼُ ػ١ٍُٙ ثبٌٕؼُ اٌظب٘شح ٚاٌجبؽٕخ

ٌِْىْجِش٠َبُء فِ  } ٌَُٗ ا ا٤َْْسعِ َٚ َٚ اِد  َٚ ب َّ    . ٌٗ اٌجالي ٚاٌؼظّخ ٚاٌّجذ  : أٞ  { ٟ اٌَغ

فبٌذّذ ف١ٗ اٌضٕبء ػٍٝ هللا ثظفبد اٌىّبي ِٚذجزٗ رؼبٌٝ ٚاوشاِٗ، ٚاٌىجش٠بء ف١ٙب ػظّزٗ ٚجالٌٗ 

   . ٚاٌؼجبدح ِج١ٕخ ػٍٝ سو١ٕٓ، ِذجخ هللا ٚاٌزي ٌٗ، ّٚ٘ب ٔبشئبْ ػٓ اٌؼٍُ ثّذبِذ هللا ٚجالٌٗ ٚوجش٠بئٗ

ٌَْؼِض٠ضُ  } َٛ ا ُ٘ ُُ  } اٌمب٘ش ٌىً شٟء،   { َٚ ٌَْذِى١ اٌزٞ ٠ؼغ ا٤ش١بء ِٛاػؼٙب، فال ٠ششع ِب ٠ششػٗ اال   { ا

 . ٌذىّخ ِٚظٍذخ ٚال ٠خٍك ِب ٠خٍمٗ اال ٌفبئذح ِٕٚفؼخ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 ىَسبد ثٞبّٞخ:

 (:٘آ٠خ )

 *ٍب اىفشق ثِٞ ميَخ سٝخ ٗسٝبح فٜ اىقشآُ اىنشٌٝ؟)د.فبضو  اىسبٍشائٚ(

ِٖ  س٠خ وٍّخ ِ٘ـِز َْ فِٟ  ب ٠ُٕفِمُٛ َِ  ًُ ضَ َِ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ رغزؼًّ ٌٍّشش وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ عٛسح آي ػّشاْ )

 ًِ ضَ َّ ١َْٔب َو ٌَْذ١َبِح اٌذ  ُْ  ِس٠خٍ ا ْٓ أَٔفَُغُٙ ٌَـِى َٚ ُُ هللّاُ  ُٙ َّ ب ظٍََ َِ َٚ ٍََْ٘ىْزُٗ  َ ُْ فَؤ ْٛا أَٔفَُغُٙ ُّ ٍَ ظٍََ ْٛ  ف١َِٙب ِطشٌّ أََطبثَْذ َدْشَس لَ

{ َْ ٛ ُّ  {( ٠ٔٔ7َْظٍِ

فٟٙ رغزؼًّ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍخ١ش وبٌش٠بح اٌّجّششاد وّب فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ عٛسح اٌذجش اٌش٠بح  أِب وٍّخ

ٍَْٕب  أَْسَع َٚ ٠َبحَ ) َٓ } اٌشِّ ُْ ٌَُٗ ثَِخبِص١ِٔ ب أَٔزُ َِ َٚ  ُٖٛ ُّ بء  فَؤَْعم١ََْٕبُو َِ بِء  َّ َٓ اٌَغ ِِ ٌَْٕب  الَِخ فَؤََٔض َٛ ٌَٕٕ )} 

  

 (:ٔٔ-٠2خ )آ

( ٌٍ ٌْٝو ىُِنوِّ أَفَّبٍك أَثِٞ َٗ ٌَّ 7*ٍب دالىخ اختالف ٗصف اىعزاة فٜ ف٘اصو اٟٝبد ) ِٔ ثُ ْٞ ِ تُْتيَٚ َعيَ ُع آََٝبِد َّللاَّ ََ ( َْٝس

ْشُٓ  َٖب فَجَشِّ ْع ََ ٌْ َْٝس ُْ ىَ ْستَْنجًِشا َمؤَ ٍُ ٌٍ  ثَِعَزاةٍ ُِٝصشُّ  ٌْ 8) أَىِٞ ُٖ ا أُٗىَئَِل ىَ ًٗ ُُٕز َٕب  ْٞئًب اتََّخَز ِْ آََٝبتَِْب َش ٍِ  ٌَ إَِرا َعيِ َٗ َعَزاٌة ( 

 ٌِ ِٖٞ ىَِٞبَء 9)ٍُ ْٗ ِ أَ ُِ َّللاَّ ِْ ُدٗ ٍِ ب اتََّخُزٗا  ٍَ اَل  َٗ ْٞئًب  ب َمَسجُ٘ا َش ٍَ  ٌْ ُٖ ْْ اَل ُْٝغِْٜ َع َٗ  ٌُ ََّْٖ ٌْ َج ِٖ َسائِ َٗ  ِْ ٍِ  ) ٌْ ُٖ ىَ َعَزاٌة َٗ

 ٌٌ َٕ 01) َعِظٞ  ) ٌْ ٌْ ىَُٖ ِٖ َِ َمفَُشٗا ثِآََٝبِد َسثِّ اىَِّزٝ َٗ ًُٕذٙ  ٌٌ َزا  ِْ ِسْجٍز أَىِٞ ٍِ ( اىجبثٞخ(؟ )د.فبضو  00) َعَزاٌة 

 اىسبٍشائٚ(

( ٌٓ ١ِٙ ُِ ُْ َػَزاٌة  ا أٌَُٚئَِه ٌَُٙ  ٚ ْٓ آ٠ََبرَِٕب َش١ْئ ب ارََخَزَ٘ب ُُ٘ض ِِ  َُ اَِرا َػٍِ َٚ  (( وّب اعزٙبْ ٚاعزٙضأ ثآ٠بد هللا ٌٗ ػزاة9)

ب َوَغجُٛا َش١ْئ   َِ  ُْ ُْٕٙ اَل ٠ُْغِٕٟ َػ َٚ  ُُ َ ُْ َجَٕٙ ِٙ َسائِ َٚ  ْٓ ِِ اَل ١ِٙٓ، ارْ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٙبْ وّب اعزٙبْ ٚاعزٙضأ ثآ٠بد هللا. ) َٚ ب 

( ٌُ ُْ َػَزاٌة َػِظ١ ٌَُٙ َٚ ١ٌَِبَء  ْٚ ِْ هللَاِ أَ ْٓ ُدٚ ِِ ب ارََخُزٚا   ال (( ٘ئالء ِششو١ٓ ارخزٚا ِٓ دْٚ هللا أ١ٌٚبء ٌُٙ ٚهللآَِٔ

ْٓ ِسْجٍض أٌَِ  ِِ ُْ َػَزاٌة  ٌَُٙ ُْ ِٙ َٓ َوفَُشٚا ثِآ٠ََبِد َسثِّ اٌَِز٠ َٚ ٌُ ٠غفش أْ ٠ششن ثٗ، ػزاة ػظ١ُ ٤ُٔٙ ِششوْٛ، )ََ٘زا ُ٘ذ ٜ  ١

(( ٠ؤرٟ ثّؼٕٝ اٌشجض ٠ٚؤرٟ ثّؼٕٝ اٌؼمبة اٌّززبثغ. ػٕذٔب اٌشجض ٚاٌشجظ، اٌشجظ أٞ إٌجظ ٚلذ ٠ؤرٟ ٔٔ)

لزس شذ٠ذ ِززبثغ ٤ْ اٌزٞ ٠ىفش ثآ٠بد سثٗ ٚا٠٢بد ِززبثؼخ ارْ ٠ٕجغٟ أْ ٠ىْٛ  اٌشجض ِٓ إٌجظ، أٞ ػزاة

اٌؼزاة ِززبثؼب  وّب طٕغ. اعزٙضأ ٠ُٙبْ، أششن ػزاة ػظ١ُ، رزبثغ ثبٌىفش ثآ٠بد هللا رزبثغ اٌؼزاة ٌٚٙزا ٠زغ١ش 

ىش٠ُ ٚال أدسٞ اْ وبْ ٚطف اٌؼزاة فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ، ٚأدذُ٘ أساد أْ ٠ىزت سعبٌخ فٟ اٌؼزاة فٟ اٌمشآْ اٌ

 لذ أٔٙب٘ب. االخز١بس فٟ غب٠خ اٌذلخ. 

 (:9آ٠خ )

 * ٍب ٕ٘ اىفشق ثِٞ استٖزأ ثـ ٗسخش ٍِ؟)د.فبضو  اىسبٍشائٚ(

ٕ٘بٌه أِشاْ فٟ اٌٍغخ ٠زوشاْ فٟ االعزؼّبي اٌمشآٟٔ: أٚال  االعزٙضاء ػبَ عٛاء رغزٙضة ثب٤شخبص ٚثغ١ش 

ُْ اٌَِٝ اٌ اَِرا َٔبَد٠ْزُ َٚ ا )ا٤شخبص )  ٚ ( اٌّبئذح( اٌظالح ١ٌغذ شخظب  ٚأّب ألب٠ًٚ ٚأفبػ١ً 2َ٘ظالَِح ارََخُزَٚ٘ب ُُ٘ض

ا )  ٚ ْٓ آ٠َبرَِٕب َش١ْئ ب ارََخَزَ٘ب ُُ٘ض ِِ  َُ اَِرا َػٍِ َٚ ا )9)  ٚ ْا آ٠َبِد هللّاِ ُُ٘ض َٚ الَ رَزَِخُز َٚ آ٠َبرِِٗ ٖٕٔ( اٌجبص١خ( ) َٚ ًْ أَثِبهلّلِ  ( اٌجمشح( )لُ

ِٗ ُوٕزُ  َسُعٌِٛ َٚ( َْ ِْٙضُإٚ ( اٌزٛثخ( ارْ االعزٙضاء ػبَ فٟ ا٤شخبص ٚفٟ غ١ش ا٤شخبص أِب اٌغخش٠خ ُْ٘ٙ رَْغزَ

 ففٟ ا٤شخبص رذذ٠ذا  ٌُ رشد فٟ اٌمشآْ اال فٟ ا٤شخبص 
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 سورة الــــــجـــــاثــٌــة

َُّ َسثََّل  َُ ) َْٝقِضٜ*)إِ ِٔ َْٝختَيِفُ٘ ب َمبُّ٘ا فِٞ ََ ِخ فِٞ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ ٌْ ُٖ َْْٞ َُّ سَ 07ثَ َ٘ َْٝفِصوُ ثََّل ( اىجبثٞخ( )إِ ُٕ  ًَ ْ٘ َٝ ٌْ ُٖ َْْٞ ثَ

( َُ ِٔ َْٝختَيِفُ٘ ب َمبُّ٘ا فِٞ ََ ِخ فِٞ ٍَ ( اىسجذح( ٍب اىفشق ثِٞ ٝفصو ٗٝقضٜ؟ ٍٗب دالىخ ضَٞش اىفصو )ٕ٘( 52اْىقَِٞب

 فٜ آٝخ اىسجذح؟)د.فبضو  اىسبٍشائٚ(

ْٓ ٌِمَ  ِِ ْش٠ٍَخ  ِِ ْٓ فِٟ  ٌِْىزَبَة فاََل رَُى َُِٛعٝ ا ٌَمَْذ آَر١ََْٕب  َٚ( ًَ ٍَْٕبُٖ ُ٘ذ ٜ ٌِجَِٕٟ اِْعَشائ١ِ َجَؼ َٚ  ِٗ َْ ٖٕبئِ ُْٙذٚ خ  ٠َ َّ ُْ أَئِ ُْٕٙ ِِ ٍَْٕب  َجَؼ َٚ  )

( َْ َوبُٔٛا ثِآ٠ََبرَِٕب ٠ُٛلُِٕٛ َٚ ب َطجَُشٚا  َّ ِشَٔب ٌَ ِْ َ َْ ٕٗثِؤ ِٗ ٠َْخزٍَِفُٛ ب َوبُٔٛا ف١ِ َّ ِخ ف١ِ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ ُْ ًُ ث١ََُْٕٙ َٛ ٠َْفِظ َْ َسثََه ُ٘ ( اِ

َْ فِٟ َرٌَِه ٠َ٢ََ ٕ٘) ُْ اِ ِٙ َغبِوِٕ َِ َْ فِٟ  ُشٛ ّْ َ٠ ِْ ٌْمُُشٚ َٓ ا ِِ  ُْ ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ ٍَْْ٘ىَٕب  ُْ أَ ُْ َو ِْٙذ ٌَُٙ َ٠ ُْ ٌَ َٚ َْ )( أَ ُؼٛ َّ ((. ٕٙبٍد أَفاََل ٠َْغ

ِٗ( طبسٚا أِز١ٓ جّبػخ ثٕٟ اعشائ١ً ٔج١ ْٓ ٌِمَبئِ ِِ ْش٠ٍَخ  ِِ ْٓ فِٟ  ُٙ ِٛعٝ آر١ٕبٖ سثٕب عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ لبي )فاََل رَُى

اٌىزبة ٚأٔذ أ٠ؼب  ٠ب ِذّذ آر١ٕبن اٌىزبة فظبسٚا ٍِّـ١ٓ ِخزٍفز١ٓ فال رىٓ فٟ ِش٠خ ِٓ ٌمبئٗ. ٔمشأ ا٠٢خ اٌضب١ٔخ 

َسَصْلَٕب َٚ حَ  َٛ إٌ جُ َٚ  َُ ٌُْذْى ا َٚ ٌِْىزَبَة  ًَ ا ٌَمَْذ آَر١ََْٕب ثَِٕٟ اِْعَشائ١ِ َٚ َٓ ٌٕشٜ اٌفشق ث١ّٕٙب ٚٔششح، آ٠خ اٌجبص١خ ) ِِ  ُْ اٌط١َِّجَبِد  ُ٘

( َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ُْ َػٍَٝ ا ٍَْٕبُ٘ فََؼ ُْ اِ َٙٔٚ ُُ ثَْغ١ ب ث١ََُْٕٙ ٍْ ٌِْؼ ُُ ا ب َجبَءُ٘ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ ب اْخزٍََفُٛا ااَِل  َّ ِش فَ ِْ َٓ ا٤َْ ِِ َبٍد  ُْ ث١َِّٕ آَر١ََْٕبُ٘ َٚ  ) َْ

 َ٠ ِٗ ب َوبُٔٛا ف١ِ َّ ِخ ف١ِ َِ ٌْم١َِب ََ ا ْٛ َ٠ ُْ َْ )َسثََه ٠َْمِؼٟ ث١ََُْٕٙ َْ 7ْٔخزٍَِفُٛ (( االخزالف ث١ٓ ثٕٟ اعشئ١ً فٟ ٍِخ ٚادذح )اِ

(، فٟ آ٠خ اٌغجذح االخزالف ث١ٓ أُِ ِخزٍفخ ٚػٍٝ ا٤لً ث١ٓ أِخ ا٦عالَ ٚثٕٟ اعشائ١ً أِب  ُْ َسثََه ٠َْمِؼٟ ث١ََُْٕٙ

ّٞ اٌزٞ ٠ذػٛ اٌٝ االخزالف أوضش ٍّخ  آ٠خ اٌجبص١خ فبٌفظً ث١ٓ ٍِخ ٚادذح ِخزٍفخ ف١ّب ث١ٕٙب، أ ِِ ٚاٌزٛو١ذ ث١ٓ 

( أّوذ ِٚب وبْ  ُْ ًُ ث١ََُْٕٙ َٛ ٠َْفِظ َْ َسثََه ُ٘ ٚادذح أٚ ًٍِ ِخزٍفخ؟ ث١ٓ ًٍِ ِخزٍفخ فٍّب وبْ ث١ٓ ًٍِ ِخزٍفخ لبي )اِ

 ) ُْ َْ َسثََه ٠َْمِؼٟ ث١ََُْٕٙ  ث١ٓ ٍِخ ٚادذح لبي )اِ

 (:7ٖآ٠خ )

قبه فٚ اىجبثٞخ )فيئ اىذَذ(؟ )د.فبضو  * ىَبرا ىٌ ٝقو سجذبّٔ هلل اىذَذ فٚ س٘سح اىفبتذخ ٍثيَب 

 اىسبٍشائٚ(

لذَ  فبراوبْ ٕ٘بن والَ ٠شاد رخظ١ظٗ )ِضبي ٌفالْ اٌىزبة( رمبي ٌٍزخظ١ض ٚاٌذظش  ارااٌذّذ هللا رمبي 

 اٌذّذ ع١ىْٛ ٌغ١ش هللا(. أْاٌشه  ٦صاٌخاٌجبس ٚاٌّجشٚس ػٍٝ اعُ اٌؼٍُ ٠ىْٛ ثمظذ االخزظبص ٚاٌذظش )

اٌؼجبدح  أِبعٍطبْ ػبدي  أٚ ٤عزبراٌذّذ هلل فٟ اٌذ١ٔب ١ٌغذ ِخزظخ هلل عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌذّذ فٟ اٌذ١ٔب لذ رمبي 

 أٚٔؼجذ  ا٠بن١ٌٚغذ ِضً  أطالفٟٙ لبطشح ػٍٝ هللا عجذبٔٗ ٚرؼبٌٝ اٌّمبَ فٟ اٌفبرذخ ١ٌظ ِمبَ اخزظبص 

سة اٌؼب١ٌّٓ( اٌجبص١خ  ا٤سعٌغّٛاد ٚسة ٔغزؼ١ٓ. فمذ ٚسدد فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ )فٍٍٗ اٌذّذ سة ا ا٠بن

 (.ٖٙ)٠٢خ 

اٌّمبَ فٟ عٛسح اٌفبرذخ ٘ٛ ِمبَ ِئ١ِٕٓ ٠مشْٚ ثبٌؼجبدح ٠ٚطٍجْٛ االعزؼبٔخ ٚاٌٙذا٠خ أِب فٟ عٛسح اٌجبص١خ 

 ثؤٔٗؼٍٗ عجذبٔٗ فبٌّمبَ فٟ اٌىبفش٠ٓ ٚػمبئذُ٘ ٚلذ ٔغجٛا اٌذ١بح ٚاٌّٛد ٌغ١ش هللا عجذبٔٗ ٌزا الزؼٝ روش رف

ٌزا  ا٤ٚيهلل عجذبٔٗ ػٍٝ وً ِب خٍك ٌٕب فٙٛ اٌّذّٛد  ا٤ٚياٌذّذ  أْسع ٚاصجذ ٌُٙ ٌغّٛاد ٚا٤خٍك ا

 جبءد فٍٍٗ اٌذّذ ِمذِخ دغت ِب الزؼبٖ اٌغ١بق اٌؼبَ ٠٣ٌبد فٟ اٌغٛسح.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 اى٘صبٝب اىعَيٞخ:

  الكذب واإلصرار على الذنب والكبر واالستهزاء بآٌات هللا صفات أهل الضالل

 الوعٌد .وٌنال 

 . النعم تقتضً من العباد شكر المعبود 

  : طاعة هللا ونسبتها هلل فادع تسخٌرها فً  -2إلعتراف بالنعمة .ا -1أركان الشكر

 هللا أن ٌبعد عنك الغرور وعلٌك بذل الجهد فً غاٌة الجهد فً شكره بالطاعة .

 . من صبر وصفح سٌجزٌه هللا أجر عظٌما حتى لو كان مشرك 

 لق وخاصة  لمن أساء إلٌنا من المسلمٌن .اإلحسان للخ 

 . احذري من الشٌطان والهوى فإنهم ٌمنعان من الصفح والعفو 

  سنموت وال ٌبقى إال العمل الصالح والعفو الصفح فهذه الحساسٌات  المشاحنات كله

 من أجل الدنٌا .

 . الظالمون أولٌاء بعض 

 . هللا ولً المتقٌن ٌٌسر لهم الطاعة وسبلها 

 أن ٌرز ك البصٌرة .أسؤل هللا  

 . اتق فراسة المإمن فإنه ٌنظر بعٌن هللا 

 . كلما غض اإلنسان بصٌرة زادت بصٌرته 

 . ادع اللهم أرنا الحق حق وازر ا إتباعه وأرنا الباطل باطل وارز نا اجتنابه 

 . وجوب إتباع الشرع والبعد عن إتباع أهواء البشر .إتباع الهوى ٌهلك صاحبه 

 رضا هللا على هوى نفسه بمن  دم هواه على رضا هللا . هل ٌستوي من  دم 

 . من شإم المعصٌة ضٌق خلق حتى لو هٌئت له جمٌع أمور السعادة 

  من آثار الذنوب الوحشة بٌن الناس وخاصة مع األ ارب حتى تصل به الذنوب إلى

 أن تكون بٌنه وبٌن نفسه كاالكتئاب واالنتحار   .

 جات العالٌة عند هللا .على  در عملك وإحسانك تصل الدر 

 . من عدل هللا ال ٌظلم أحد من أطاع فله الجنة ومن كفر فله النار 

 . الكفار أغلق هللا علٌهم أبواب الهداٌة السمع والقلب والبصر وهللا أعلم 

 . الذٌن أبطلوا الحق أعمالهم باطلة 

 . علٌك بمرا بة نفسك فكل ما ٌصدر منك ٌستنسخ من  ول وفعل 

  ( أكثر من. ) للهم أرز نا رحمتك وفضلك فإنه ال ٌملكها إال أنت 

 ونسٌانه فً الدنٌا بعدم توفٌقه..طوٌل فً النار نسٌان هللا للعبد ٌوم لقٌامة المكث ال 

 . االستهزاء بآٌات هللا كفر 

 . خطر اإلغترار بلذات الدنٌا وشهواتها 

 . ال تغرنكم الحٌاة الدنٌا والركض ورائها 

 ائر خلقه أوجدهم من العدم ورز هم وٌسر أمورهم .ربوبٌة هللا عامة لس 
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 سورة الــــــجـــــاثــٌــة

 . ربوبٌة خاصة للمإمنٌن هداهم لإلسالم والعمل 

 . العبادة لها ركنان اإلخالص والمتابعة للرسول صلى هللا علٌه وسلم 

 . انتبهً من سب الدهر ك ٌالشإم هذا لٌوم 

  من أسماء هللا . لٌس الدهر 

  كقول لوط علٌه السالم هذا ٌوم عصٌب . -مباح  ول _ ما أشد حر الٌوم أو برده 

 هر على أنه الفاعل شرك أكبر .دإن من سب ال 

 ٌ تقد أن هللا هو الفاعل لكن ٌسبه ألنه عمن سب الدهر بغٌر اعتقاد أنه الفاعل بل

 محل لهذا األمر الذي ٌكرهه عنده فهو محرم .

 . ثبوت صفة الكبرٌاء هلل تعالى 

 

 :ٍع خ٘اتَٖٞب  س٘سح  اىجبثٞختْبست ف٘اتخ 

   ( ُِ ٌَْذِى١ ٌَْؼِض٠ِض ا َٓ هللَاِ ا ِِ ٌِْىزَبِة  ًُ ا ِْٕض٠ َٓ )ٕأٌٚٙب )رَ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ا٤َْْسِع ٠َ٢ََبٍد ٌِ َٚ اِد  َٚ ب َّ َْ فِٟ اٌَغ (( صُ ٠مٛي ٖ( اِ

( ٍُ ًِّ أَفَبٍن أَص١ِ ًٌ ٌُِى ٠ْ َٚ غْ 7) ُِ َُ ٠ُِظش   ِٗ صُ ُغ آ٠ََبِد هللَاِ رُْزٍَٝ َػ١ٍَْ َّ ٍُ )( ٠َْغ ْشُٖ ثَِؼَزاٍة أ١ٌَِ ْؼَٙب فَجَشِّ َّ ُْ ٠َْغ ٌَ ْْ ا َوؤَ اَِرا 2زَْىجِش  َٚ  )

( ٌٓ ١ِٙ ُِ ُْ َػَزاٌة  ا أٌَُٚئَِه ٌَُٙ  ٚ ْٓ آ٠ََبرَِٕب َش١ْئ ب ارََخَزَ٘ب ُُ٘ض ِِ  َُ (( ٘زٖ أٚائً اٌغٛسح، ٔالدع ِبرا ٠مٛي فٟ ا٢خش 9َػٍِ

ْٓ آ٠ََ  ُْ رَُى َٓ َوفَُشٚا أَفٍََ ب اٌَِز٠ َِ أَ َٚ (( َٓ ١ ِِ ْجِش ُِ ب   ِ ْٛ ُْ لَ ْٕزُ ُو َٚ  ُْ ُْ فَبْعزَْىجَْشرُ ( ٖٔبرِٟ رُْزٍَٝ َػ١ٍَُْى ُْ ُْ فَبْعزَْىجَْشرُ ((. )رُْزٍَٝ َػ١ٍَُْى

( ٍُ ًِّ أَفَبٍن أَص١ِ ًٌ ٌُِى ٠ْ َٚ ْْ 7٘زا فٟ ا٢خش، فٟ ا٤ٚي ) ا َوؤَ ْغزَْىجِش  ُِ َُ ٠ُِظش   ِٗ صُ ُغ آ٠ََبِد هللَاِ رُْزٍَٝ َػ١ٍَْ َّ ْؼَٙب(  ( ٠َْغ َّ ُْ ٠َْغ ٌَ

( ٍُ ًِّ أَفَبٍن أَص١ِ ًٌ ٌُِى ٠ْ َٚ ا( ٠ظف ا٤فبن ا٤ص١ُ 7٘زا رٕبعت ؽ١ت. لبي ) ْغزَْىجِش  ُِ َُ ٠ُِظش   ِٗ صُ ُغ آ٠ََبِد هللَاِ رُْزٍَٝ َػ١ٍَْ َّ ( ٠َْغ

ُُ فٟ ا٤ٚي ٚا٤فّبن طبدت ا٦فه أٞ اٌىبرة، روش أِٛسا  ٚطف ا٤فبن ا٤ص١ُ ثٙب. فٟ ا٢خش لبي )َرٌِ  ُْ ثِؤََُٔى ُى

ُْ ٠ُْغزَ  اَل ُ٘ َٚ َْٕٙب  ِِ  َْ ََ اَل ٠ُْخَشُجٛ ْٛ َ١ ٌْ ١َْٔب فَب ٌَْذ١َبحُ اٌذ  ُُ ا َغَشْرُى َٚ ا   ٚ ُْ آ٠ََبِد هللَاِ ُُ٘ض َْ )ارََخْزرُ اَِرا ْٖ٘ؼزَجُٛ َٚ (( ٚفٟ ا٤ٚي )

ا( ٘زا ػٓ ا٤فبن ا٤ص١ُ، ٘زا   ٚ ْٓ آ٠ََبرَِٕب َش١ْئ ب ارََخَزَ٘ب ُُ٘ض ِِ  َُ رٕبعت ج١ذ ظب٘ش. ٘ضٚا ثّؼٕٝ اعزٙضاء َػٍِ

( ٌٓ ١ِٙ ُِ ُْ َػَزاٌة  َْ 9ٚعخش٠خ. فٟ اٌجذا٠خ لبي )أٌَُٚئَِه ٌَُٙ ُْ ٠ُْغزَْؼزَجُٛ اَل ُ٘ َٚ َْٕٙب  ِِ  َْ ََ اَل ٠ُْخَشُجٛ ْٛ َ١ٌْ (( ٚفٟ ا٢خشح )فَب

أطال  ٚ٘زا ػزاة  (( اٌؼزاة ٠ىْٛ فٟ إٌبس فب١ٌَٛ ال ٠خشجْٛ ِٓ إٌبس أٞ خبٌذ٠ٓ ٚال ٠مجً ُِٕٙ اػززاسٌ ٖ٘)

١ِٙٓ. وؤْ وُٛٔٙ ال ٠خشجْٛ ِٓ إٌبس ٚال ٠غزؼزجْٛ طٛسح ِٓ طٛس اٌؼزاة ا١ٌّٙٓ ٠َٛ اٌم١بِخ. صُ لبي فٟ 

( َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ا٤َْْسِع ٠َ٢ََبٍد ٌِ َٚ اِد  َٚ ب َّ َْ فِٟ اٌَغ َسةِّ ٖاٌجذا٠خ )اِ َٚ اِد  َٚ ب َّ ُذ َسةِّ اٌَغ ّْ ٌَْذ ِٗ ا َ (( ٚفٟ إٌٙب٠خ )فٍٍَِ

َٓ )ا٤َْ  ١ ِّ ٌَْؼبٌَ ا٤َْْسِع ْٖٙسِع َسةِّ ا َٚ اِد  َٚ ب َّ ٌِْىْجِش٠َبُء فِٟ اٌَغ ٌَُٗ ا َٚ (( طبدت ا٠٢بد اٌزٟ روش٘ب سة اٌؼب١ٌّٓ )

( ُُ ٌَْذِى١ ٌَْؼِض٠ُض ا َٛ ا ُ٘  ((. ا٠٢بد فٟ اٌغّٛاد ٠ٕجغٟ أْ ٠ٌذّذ ػ١ٍٙب هللا ٠ٕٚضٖ ٠ٚؼظُّ، ارْ ف١ٙب رٕبعت.7َٖٚ
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 :: ســـورة األحقاف ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 األحقبف ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 األؽوبف عٞسح اعٜٔب. 

 ٤ٌٓخ عٞسح. 

 ٝاُجؼش ٝاُٞؽ٢، ٝاُشعبُخ اُزٞؽ٤ذ، ٢ٛٝ: اُضالصخ اإلعال٤ٓخ اُؼو٤ذح أطٍٞ اصجبد: اُغٞسح ٓؾٞس 

 .ًِٚ اُوشإٓ ٓوظٞد ٝٛزا. ٝاُغضاء

 

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 ثبُزٞث٤خ صْ ثبُزٞؽ٤ذ، األؽوبف اكززؼ ٝاُٞػ٤ذ، اُششى أَٛ ٝرّ اُزٞؽ٤ذ ثزًش اُغبص٤خ خزْ ُٔب رؼب٠ُ هللا إٔ   

 .اُؼج٤ذ ٖٓ اٌُلش ألَٛ

 

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٗلظ ٛٞ األؽوبف عٞسح ٓؼٕٔٞ إ: ٗوٍٞ إٔ ٝٗغزط٤غ اُغبص٤خ، عٞسح أٍٝ ٘ظًْ اُغٞسح ٛزٙ أٍٝ ٗظْ إ   

 ػ٘ذ ٖٓ اُوشإٓ) ٝاُشعبُخ اُزٞؽ٤ذ: اُؼو٤ذح ٓٞػٞع ر٘بُٝذ كوذ -اُغبص٤خ عٞسح– هجِٜب اُز٢ اُغٞسح ٓؼٕٔٞ

 .ا٥خشح ك٢ ٝأُغئ٤ُٝخ اُجؼش صْ ،(هللا

 

 

 

 

 

  

238



 

3 
 

 سورة األحــــقـــــاف

 محبور السىرة:
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 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 اُششى ٝٗجز اُزٞؽ٤ذ ا٠ُ ٣ذػٞ هللا ػ٘ذ ٖٓ ؽن اُوشإٓ( ٗٔ – ٔ) ا٣٥بد. 

 أهٞاٍ ٖٓ آخش هٍٞ ا٠ُ اٗزوبٍ ٝٛزا. اٗؾشاكٜب ٝك٢ اعزوبٓزٜب ك٢ اُلطشح( ٕٓ – ٘ٔ) ا٣٥بد 

 .اُوظذ ثٔؾَ ًلشْٛ أطٍٞ ٖٓ رُي كبٕ ك٤ٚ، ٝعذاُْٜ اُجؼش اٌٗبس ك٢ ًالْٜٓ ٝٛٞ أُشش٤ًٖ،

 ٣ؼزجش ُٖٔ ٝػجشح اُذ٤ٗب ك٢ ٝٛالًْٜ أٌُزث٤ٖ، خغشإ( 2ٕ – ٕٔ) ا٣٥بد. 

 اُؼب٤ُٖٔ؛ ك٢ ٝٓؼظّْ اُضو٤ِٖ، ػ٘ذ ٖٓ ٓظّذم ٝعِْ ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ٓؾٔذ اُشعٍٞ( ٖ٘ – 2ٕ) ا٣٥بد 

 ثبهلل ٖاُغ ا٣ٔبٕ ٛ٘ب رًش اُغبثن أُوطغ ك٢ اإلٗظ ٖٓ أٌُزثخ األهٞاّ اٛالى رًش ثؼذ. ٝاُغٖ اإلٗظ

 أُ٘ضٍ ثبُؾن ٝسثطٚ اُٞؽ٢، ٖٓ ػ٤ِٚ أٗضٍ ثٔب ٝا٣ٔبْٜٗ ٝعِْ، ػ٤ِٚ هللا ط٠ِ ُٔؾٔذ ٝرظذ٣وْٜ

 ٝاُزٜذ٣ذ أُٞر٠ ثؼش ػ٠ِ هللا هذسح ػ٠ِ ثبُذ٤َُ اُغٞسح خزْ صْ اُغبُْ، ػ٤ِٚ ٓٞع٠ ػ٠ِ عبثوب  

 .ٌُِٔزث٤ٖ اُو٤بٓخ ٣ّٞ اُذائْ ثبُؼزاة

 

 :التمهيد

ؾٔذهلل ٝاُظالح ٝاُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ اُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 ٝاُظذم.اُِْٜ اسصه٘ب اإلخالص ٝاُجشًخ ٝاُوجٍٞ 
 

ػٖ ػبئشخ سػ٢ هللا ػٜ٘ب هبٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ : )دخِذ اُغ٘خ كغٔؼذ ك٤ٜب هشاءح هِذ :ٖٓ 

ٛزا ؟ كوبُٞا: ؽبسصخ ثٖ اُ٘ؼٔبٕ (كوبٍ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )ًزٌُْ اُجش ًزٌُْ اُجش ،ًٝبٕ أثش  

 اُ٘بط ثؤٓٚ(

٣ؼشف ثٚ كؾوب إ اإلعالّ د٣ٖ اُجش ٝأػظْ اُجش )ثش اُٞاُذ٣ٖ(اُز١ ٖٓ سٝائغ ٛزا اُذ٣ٖ رٔغ٤ذٙ ُِجش ؽز٠ طبس 

 ُٞ اعزـشم أُئٖٓ ػٔشٙ ًِٚ ك٢ رؾظ٤ِٚ ٌُبٕ أكؼَ ٖٓ عٜبد اُ٘لَ.

ٝهذ أًذ هللا األٓش ثبًشاّ اُٞاُذ٣ٖ ؽز٠ هشٕ رؼب٠ُ األٓش ثبإلؽغبٕ ا٤ُٜٔب ثؼجبدرٚ اُز٢ ٢ٛ رٞؽ٤ذٙ هبٍ رؼب٠ُ : 

 بٗب ؽِٔزٚ أٓٚ ًشٛب...()ٝٝط٤٘ب اإلٗغبٕ ثٞاُذ٣ٚ اؽغ

 ُِٝجش ششٝؽ:

 /إٔ ٣ئصش االثٖ سػب ٝاُذ٣ٚ ػ٠ِ سػب ٗلغٚ ٝصٝعزٚ ٝأٝالدٙ ٝاُ٘بط أعٔؼ٤ٖ.ٔ

 /إٔ ٣ط٤ؼٜٔب ك٢ ًَ ٓب ٣ؤٓشاٗٚ ٝإ ُْ ٣ٞاكن سؿجبرٚ ٓب ُْ ٣ؤٓشاٙ ثٔؼظ٤خ .ٕ

 س./إٔ ٣وذّ ُٜٔب ًَ ٓب ٣ِؾع أٜٗٔب ٣شؿجبٕ ك٤ٚ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣طِجبٕ ٓ٘ٚ ػٖ ؽ٤ت ٗلظ ٝعشٖٝ

 ٤ًق ٣ٌٕٞ ثش اُٞاُذ٣ٖ؟

 اإلؽغبٕ ا٤ُٜٔب أػ٠ِ أُشارت ٝاُجش ثٜٔب ٣شَٔ ًَ ٓب ٖٓ شؤٗٚ اسػبءٛٔب ٝادخبٍ اُغشٝس ػ٤ِٜٔب.

 ٝٗؾٖ ٓطبُجٕٞ ثجشٛٔب ك٢ ؽ٤برٜٔب ٝثؼذ ٓٔبرٜٔب .
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 *ثش اُٞاُذ٣ٖ ك٢ ؽ٤برٜٔب:

 ثٔؼظ٤خ هللا./ؽبػزٜٔب ٝاعز٘بة ٓؼظ٤زٜٔب ٝروذ٣ْ ؽبػزٜٔب ػ٠ِ ًَ ؽبػخ ٓب ُْ ٣ؤٓشا ٔ

 /اإلؽغبٕ ُٜٔب ثبُوٍٞ ٝاُلؼَ.ٕ

/اُذػبء ُٜٔب ثبُشؽٔخ ٝاإلًضبس ٖٓ االعزـلبس ُٜٔب ،هبٍ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )إ اُشعَ ُزشكغ دسعزٚ ك٢ ٖ

 اُغ٘خ ك٤وٍٞ :٣بسة أ٠ٗ ٢ُ ٛزا؟ ك٤وبٍ:ثبعزـلبس ُٝذى ُي(

 /ػذّ ٜٗشٛٔب أٝ اُؼغش ٝاُزؤكق ٜٓ٘ٔب ٝسكغ اُظٞد ػ٤ِٜٔب.ٗ

 َٔ ػ٠ِ ٓب ٣غشٛٔب ٣ٝذخَ اُلشػ ك٢ هِج٤ٜٔب ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣ؤٓشا ثٚ./اُؼ٘

 /ػذّ ٓوبؽؼزٜٔب أص٘بء اٌُالّ ٝاإلطـبء ُؾذ٣ضٜٔب ٝاإلهجبٍ ػ٤ِٜٔب ثبُٞعٚ ٝػذّ سد ؽذ٣ضٜٔب.ٙ

 /ٓخبؽجزٜٔب ث٤ِٖ اُخطبة ٝاُزِطق ٓؼٜٔب ثبٌُالّ .7

 /ػذّ اُزٌجش ٝاُزشكغ ػ٤ِٜٔب.2

 ٜٔب ثبُغالّ ٝروج٤َ أ٣ذ٣ٜٔب ٝسإعٜٔب ٝاُزٞع٤غ ُٜٔب ك٢ أُغِظ./ٓوبثِزٜٔب ثطالهخ اُٞعٚ ٝٓجبدأر2

 /ػذّ اُو٤بّ أٓبٜٓٔب ثٔب ٣٘بك٢ األدة ًٔذ اُشعَ أٓبٜٓٔب أٝ سكؼٜب ك٢ ٓٞاعٜزٜٔب .ٓٔ

 /ٓغبػذرٜٔب ك٢ أػٔبُٜٔب ك٤ِظ ٖٓ اُالئن إٔ ٣شٟ اُُٞذ ٝاُذٙ ٝٛٞ ٣ؾَٔ ش٤ئب ٣ٝغ٤ش ا٠ُ عبٗجٚ.ٔٔ

 ثغشػخ . /رِج٤خ ٗذائٜٔب ؽبٍ عٔبػٕٚٔ

 /أُؾبكظخ ػ٠ِ ششكٜٔب ٝعٔؼزٜٔب ٝٓبُٜٔب.ٖٔ

/ػذّ اصػبعٜٔب ٝرؼ٤ٌش طلٞٛٔب ،ٓشبٝسرٜٔب ك٢ األٓٞس ٝاالعز٘بسح ثشأ٣ٜٔب ،ػذّ ُٜٞٓٔب ارا ػٔال ػٔال ٗٔ

 ال ٣ؼغجي.

 *ثشٛٔب ثؼذ ٓٞرٜٔب:

 عش.كٖٔ ًبٕ ٓوظشا ك٢ ثش ٝاُذ٣ٚ ك٢ ؽ٤برٜٔب كال رضاٍ اُلشطخ أٓبٓٚ ُزؼ٣ٞغ ٓب كبرٚ ٖٓ األ

ػٖ أث٢ أع٤ذ اُغبػذ١ سػ٢ هللا ػ٘ٚ أٗٚ هبٍ :ث٤٘ٔب ٗؾٖ عِٞط ػ٘ذ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ار عبء 

سعَ ٖٓ ث٢٘ عِٔخ كوبٍ:٣ب سعٍٞ هللا َٛ ثو٢ ٖٓ ثش أث١ّٞ ش٢ء أثشٛٔب ثٚ ثؼذ ٓٞرٜٔب؟ هبٍ: ٗؼْ ،اُظالح 

ٛٔب ٝطِخ اُشؽْ اُز٢ ال رٞطَ اال ثٜٔب ػ٤ِٜٔب )أ١ اُذػبء ُٜٔب(ٝاالعزـلبس ُٜٔب ٝاٗلبر ػٜذٛٔب ٖٓ ثؼذ

 ٝاًشاّ طذ٣ؤٜب(

ٖٝٓ ثشٛٔب ثؼذ ٓٞرٜٔب اُزظذم ػٜ٘ٔب ػٖ ػبئشخ سػ٢ هللا ػٜ٘ب إٔ سعال هبٍ ُِ٘ج٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

 )إ أ٢ٓ اكزِزذ ٗلغٜب ٝأظٜ٘ب ُٞ رٌِٔذ رظذهذ ،كَٜ ُٜب أعش إ رظذهذ ػٜ٘ب،هبٍ: ٗؼْ(

 أ٣ؼب ٖٓ ثشٛٔب هؼبء ٗزسٛٔب.

أٟ اثٖ ػٔش سػ٢ هللا ػ٘ٚ سعال هذ ؽَٔ أٓٚ ػ٠ِ سهجزٚ ٝٛٞ ٣طٞف ثٜب ؽٍٞ اٌُؼجخ كوبٍ :٣ب اثٖ ػٔش س

 أرشا٢ٗ عبص٣زٜب؟

 هبٍ:ٝال ثطِوخ ٝاؽذح ٖٓ ؽِوبرٜب ،ٌُٖٝ أؽغ٘ذ ٝهللا ٣ض٤جي ػ٠ِ اُو٤َِ ًض٤شا.

ثؤٓي ٝال ٗشاى رئاًَ ٝػ٢ِ ثٖ اُؾغٖ سػ٢ هللا ػْٜ٘ ًبٕ ًض٤ش اُجش ثؤٓٚ ؽز٠ ه٤َ ُٚ: أٗذ ٖٓ أثش اُ٘بط 

 أٓي ؟

 كوبٍ: أخبف إٔ رغجن ٣ذ١ ا٠ُ ٓب هذ عجوذ ػ٤ٜ٘ب ا٤ُٚ كؤًٕٞ هذ ػووزٜب.

ًٝبٕ ؽ٤ٞح ثٖ شش٣ؼ ٝٛٞ أؽذ أئٔخ أُغ٤ِٖٔ ٣وؼذ ك٢ ؽِوخ ٣ؼِْ اُ٘بط كزوٍٞ ُٚ أٓٚ :هْ ٣ب ؽ٤ٞح كؤُن اُشؼ٤ش 

 ُِذعبط ،ك٤وّٞ ٣ٝزشى اُزؼ٤ِْ.

 ث٠ٌ كو٤َ ُٚ:ٓب ٣ج٤ٌي ؟هبٍ:ًبٕ ٢ُ ثبثبٕ ٓلزٞؽبٕ ا٠ُ اُغ٘خ ٝؿِن أؽذٛٔب.ٝه٤َ ُٔب ٓبرذ أّ ا٣بط ثٖ ٓؼب٣ٝخ 
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 ٗغؤٍ هللا إٔ ٣شصه٘ب ثش ٝاُذ٣٘ب .

 هبٍ رؼب٠ُ:) ٝٝط٤٘ب اإلٗغبٕ ثٞاُذ٣ٚ اؽغبٗب...(

 ا٤ُّٞ ثبرٕ هللا ع٘زذاسط ٛزٙ ا٣٥خ ك٢ رذاسع٘ب.   

   
 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٣زؼٖٔ رُي؟ *ثٔبرا اكززؾذ عٞسح األؽوبف ،ٝٓبرا

*ٓب خِو٘ب اُغٔبٝاد ٝاألسع ٝٓب ث٤ٜ٘ٔب اال ثبُؾن ٝأعَ ٓغ٠ٔ(  ِْ ٤ٌِ َُْؾ َُْؼِض٣ِض ا ِ ا َٖ هللاَّ ِٓ ٌِزَبِة  ُْ َُ ا ِْ٘ض٣  )ؽْ )( رَ

/ٛزا ص٘بء ٓ٘ٚ رؼب٠ُ ػ٠ِ ًزبثٚ اُؼض٣ض ٝرؼظ٤ْ ُٚ، ٝك٢ ػٖٔ رُي اسشبد اُؼجبد ا٠ُ االٛزذاء ث٘ٞسٙ ٝاإلهجبٍ ٔ

 اط ً٘ٞصٙ. ػ٠ِ رذثش آ٣برٚ ٝاعزخش

 /خِن اُغٔبٝاد ٝاألسع.ٕ

 *ُٔبرا ٝسد خِن اُغٔبٝاد ٝاألسع ثؼذ رًشٙ ر٘ض٣َ اٌُزبة اُؼض٣ض؟

ُٝٔب ث٤ٖ اٗضاٍ ًزبثٚ أُزؼٖٔ ُألٓش ٝا٢ُٜ٘ رًش خِوٚ اُغٔبٝاد ٝاألسع كغٔغ ث٤ٖ اُخِن ٝاألٓش أاَل َُُٚ 

ُ اَُِّز١ َخََِن َعجْ  ُش ًٔب هبٍ رؼب٠ُ: هللاَّ ْٓ األَ َٝ ُِْن  َُْخ َّٖ ًٝٔب هبٍ ا ُش ث٤ََُْٜ٘ ْٓ ٍُ األَ َّٖ ٣َزََ٘ضَّ ْضَُِٜ ِٓ َٖ األَْسِع  ِٓ َٝ اٍد  َٝ ب َٔ َغ َع

ُ ال اََُِٚ اِ  ِْٗزُسٝا أََّٗٚ ْٕ أَ ِٙ أَ ْٖ ِػجَبِد ِٓ ْٖ ٣ََشبُء  َٓ ِٙ َػ٠َِ  ِش ْٓ ْٖ أَ ِٓ ِٝػ  خَ ثِبُشُّ ٌَ الئِ َٔ ُْ ٍُ ا ِٕ * َخََِن رؼب٠ُ: ٣َُ٘ضِّ ال أََٗب كَبرَّوُٞ

 َٝ اِد  َٝ ب َٔ ( كبهلل رؼب٠ُ ٛٞ اُز١ خِن أٌُِل٤ٖ ٝخِن ٓغبًْٜ٘ ٝعخش ُْٜ ٓب ك٢ اُغٔبٝاد ٝٓب اُغَّ َُْؾنِّ األَْسَع ثِب

ك٢ األسع صْ أسعَ ا٤ُْٜ سعِٚ ٝأٗضٍ ػ٤ِْٜ ًزجٚ ٝأٓشْٛ ٜٝٗبْٛ ٝأخجشْٛ إٔ ٛزٙ اُذاس داس أػٔبٍ ٝٓٔش 

اس اإلهبٓخ ٝاُوشاس ٝٓٞؽٖ اُخِٞد ُِؼٔبٍ ال داس اهبٓخ ال ٣شؽَ ػٜ٘ب أِٜٛب، ٝأْٜٗ ع٤٘زوِٕٞ ٜٓ٘ب ا٠ُ د

 ٝاُذٝاّ، ٝاٗٔب أػٔبُْٜ اُز٢ ػِٔٞٛب ك٢ ٛزٙ اُذاس ع٤غذٕٝ صٞاثٜب ك٢ رِي اُذاس ًبٓال ٓٞكشا. 

 *ُٔبرا ٣و٤ْ عجؾبٗٚ األدُخ ػ٠ِ اُذاس ا٥خشح،٣ٝز٣وْٜ ٖٓ اُضٞاة ٝاُؼوبة اُؼبعَ؟

اُضٞاة ٝاُؼوبة اُؼبعَ ٤ٌُٕٞ أدػ٠ ُْٜ ا٠ُ ؽِت ٝأهبّ رؼب٠ُ األدُخ ػ٠ِ رِي اُذاس ٝأرام اُؼجبد ٗٔٞرعب ٖٓ 

 أُؾجٞة ٝاُٜشة ٖٓ أُشٛٞة.

 *ٓب اُؾٌٔخ ٖٓ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسع؟

َُْؾّن  )  ب ااِل ثِب َٔ ب ث٤ََُْٜ٘ َٓ َٝ األْسَع  َٝ اِد  َٝ ب َٔ ب َخَِْوَ٘ب اُغَّ ( أ١: ال ػجضب ٝال عذٟ ثَ ٤ُؼشف اُؼجبد ػظٔخ خبُؤٜب َٓ

ٞا إٔ اُز١ خِؤٜب ػ٠ِ ػظٜٔٔب هبدس ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ذ اُؼجبد ثؼذ ٓٞرْٜ ُِغضاء ٝإٔ ٣ٝغزذُٞا ػ٠ِ ًٔبُٚ ٣ٝؼِٔ

ّٔ ٠  خِؤٜب ٝثوبءٛٔب ٓوذس ا٠ُ ) َغ ُٓ  ٍَ  ( أََع

كِٔب أخجش ثزُي ٝٛٞ أطذم اُوبئ٤ِٖ ٝأهبّ اُذ٤َُ ٝأٗبس اُغج٤َ أخجش ٓغ رُي إٔ ؽبئلخ ٖٓ اُخِن هذ أثٞا اال 

َٕ  َ كوبٍ: )اػشاػب ػٖ اُؾن، ٝطذٝكب ػٖ دػٞح اُشع ْؼِشُػٞ ُٓ ِْٗزُسٝا  ب أُ َّٔ لَُشٝا َػ ًَ  َٖ اَُِّز٣ ( ٝأٓب اُز٣ٖ آٓ٘ٞا َٝ

كِٔب ػِٔٞا ؽو٤وخ اُؾبٍ هجِٞا ٝطب٣ب سثْٜ، ٝرِوٞٛب ثبُوجٍٞ ٝاُزغ٤ِْ ٝهبثِٞٛب ثبالٗو٤بد ٝاُزؼظ٤ْ كلبصٝا ثٌَ 

 خ٤ش، ٝاٗذكغ ػْٜ٘ ًَ شش.

 األدُخ اُز٢ اعزؼِٔذ ُ٘ل٢ اعزؾوبهٜب ُِؼجٞد٣خ؟ٝٓب *َٛ األٝصبٕ رغزؾن ش٤ئب ٖٓ اُؼجبدح ،ُٝٔبرا؟ 

ادِ  َٝ ب َٔ ْْ ِشْشٌى ك٢ِ اُغَّ َُُٜ ّْ َٖ األَْسِع أَ ِٓ بَرا َخَِوُٞا  َٓ ِ أَُس٢ِٗٝ  ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ  َٕ ب رَْذُػٞ َٓ  ْْ َْ أََسأ٣َْزُ ْٖ هُ ِٓ ٌِزَبٍة   اْئز٢ُِٗٞ ثِ

 ْْ ْ٘زُ ًُ  ْٕ ٍْ اِ ِْ ْٖ ِػ ِٓ ْٝ أَصَبَسٍح  َِ ََٛزا أَ َٖ )هَْج ِّ  ٗ َطبِده٤ِ ْٞ ْٖ ال ٣َْغزَِغ٤ُت َُُٚ ا٠َُِ ٣َ َٓ  ِ ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ ْٖ ٣َْذُػٞ  َّٔ ِٓ  َُّ ْٖ أََػ َٓ َٝ  )

( َٕ ْْ َؿبكُِِٞ ِٜ ْٖ ُدَػبئِ ْْ َػ ُٛ َٝ ِخ  َٓ ُْو٤َِب  ( .  ٘ ا
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َْ  أ١: ) ال ٗشٞسا، هَ ( ُٜئالء اُز٣ٖ أششًٞا ثبهلل أٝصبٗب ٝأٗذادا ال رِٔي ٗلؼب ٝال ػشا ٝال ٓٞرب ٝال ؽ٤بح ٝهُ

ْْ  ) اُذ٤َُ اُؼو٢ِ-ُْٜ  ٓج٤٘ب ػغض أٝصبْٜٗ ٝأٜٗب ال رغزؾن ش٤ئب ٖٓ اُؼجبدح: َُُٜ ّْ َٖ األْسِع أَ ِٓ بَرا َخَِوُٞا  َٓ أَُس٢ِٗٝ 

اِد  َٝ ب َٔ ( َٛ خِوٞا ٖٓ أعشاّ اُغٔبٝاد ٝاألسع ش٤ئب؟ َٛ خِوٞا عجبال؟ َٛ أعشٝا أٜٗبسا؟ َٛ ِشْشٌى ك٢ِ اُغَّ

 جزٞا أشغبسا؟ َٛ ًبٕ ْٜٓ٘ ٓؼبٝٗخ ػ٠ِ خِن ش٢ء ٖٓ رُي؟ ٗششٝا ؽ٤ٞاٗب؟ َٛ أٗ

ال ش٢ء ٖٓ رُي ثبهشاسْٛ ػ٠ِ أٗلغْٜ كؼال ػٖ ؿ٤شْٛ، كٜزا د٤َُ ػو٢ِ هبؽغ ػ٠ِ إٔ ًَ ٖٓ عٟٞ هللا 

 كؼجبدرٚ ثبؽِخ. 

َِ ََٛزا  كوبٍ: ) اُذ٤َُ اُ٘و٢ِصْ رًش اٗزلبء  ْٖ هَْج ِٓ ٌِزَبٍة  ٍْ  ى )( اٌُزبة ٣ذػٞ ا٠ُ اُششاْئز٢ُِٗٞ ثِ ِْ ْٖ ِػ ِٓ ْٝ أَصَبَسٍح  ( أَ

ٓٞسٝس ػٖ اُشعَ ٣ؤٓش ثزُي. ٖٓ أُؼِّٞ أْٜٗ ػبعضٕٝ إٔ ٣ؤرٞا ػٖ أؽذ ٖٓ اُشعَ ثذ٤َُ ٣ذٍ ػ٠ِ رُي، 

ثَ ٗغضّ ٝٗز٤وٖ إٔ ع٤ٔغ اُشعَ دػٞا ا٠ُ رٞؽ٤ذ سثْٜ ٜٝٗٞا ػٖ اُششى ثٚ، ٢ٛٝ أػظْ ٓب ٣ئصش ػْٜ٘ ٖٓ 

َُوَْذ ثََؼْضَ٘ب كِ  َٝ اْعزَِ٘جُٞا اُطَّبُؿَٞد ًَٝ سعٍٞ هبٍ ُوٞٓٚ: اْػجُُذٝا اُؼِْ هبٍ رؼب٠ُ:  َٝ  َ ِٕ اْػجُُذٝا هللاَّ ٍخ َسُعٞال أَ َّٓ
َِّ أُ ًُ  ٢

ٍٚ َؿ٤ُْشُٙ كؼِْ إٔ عذاٍ أُشش٤ًٖ ك٢ ششًْٜ ؿ٤ش ٓغز٘ذ٣ٖ ك٤ٚ ػ٠ِ ثشٛبٕ ٝال د٤َُ ٝاٗٔب  ْٖ اَُِ ِٓ  ْْ ٌُ ب َُ َٓ  َ هللاَّ

كبعذح. ٣ذُي ػ٠ِ كغبدٛب اعزوشاء أؽٞاُْٜ ٝرزجغ ػِْٜٞٓ  اػزٔذٝا ػ٠ِ ظٕ٘ٞ ًبرثخ ٝآساء ًبعذح ٝػوٍٞ

 ٝأػٔبُْٜ ٝاُ٘ظش ك٢ ؽبٍ ٖٓ أك٘ٞا أػٔبسْٛ ثؼجبدرٚ َٛ أكبدْٛ ش٤ئب ك٢ اُذ٤ٗب أٝ ك٢ ا٥خشح؟ 

 *َٛ أكبدد األٝصبٕ أطؾبثٜب ش٤ئب؟

ْٖ ال ٣َْغزَِغ٤ُت َُُٚ ا٠َُِ  ) َٓ  ِ ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ ْٖ ٣َْذُػٞ  َّٔ ِٓ  َُّ ْٖ أََػ َٓ ِخ َٝ َٓ ُْو٤َِب ِّ ا ْٞ ( أ١: ٓذح ٓوبٓٚ ك٢ اُذ٤ٗب ال ٣٘زلغ ثٚ ٣َ

َٕ  ثٔضوبٍ رسح ) ْْ َؿبكُِِٞ ِٜ ْٖ ُدَػبئِ ْْ َػ ُٛ ( ال ٣غٔؼٕٞ ْٜٓ٘ دػبء ٝال ٣غ٤جٕٞ ُْٜ ٗذاء ٛزا ؽبُْٜ ك٢ اُذ٤ٗب، ٣ّٝٞ َٝ

 اُو٤بٓخ ٣ٌلشٕٝ ثششًْٜ.

( . ) َٖ بكِِش٣ ًَ  ْْ ِٜ بُٗٞا ثِِؼجَبَدرِ ًَ َٝ ْْ أَْػَذاء   بُٗٞا َُُٜ ًَ اَِرا ُؽِشَش اَُّ٘بُط  َٝ 

ْْ أَْػَذاء   ) بُٗٞا َُُٜ ًَ اَِرا ُؽشَش اَُّ٘بُط  َٖ  ( ٣ِؼٖ ثؼؼْٜ ثؼؼب ٣ٝزجشأ ثؼؼْٜ ٖٓ ثؼغ )َٝ بكِِش٣ ًَ  ْْ ِٜ بُٗٞا ثِِؼجَبَدرِ ًَ َٝ ) 

 أٌُزث٤ٖ ٖٓ آ٣بد هللا؟ ٓٞهق*ٓب 

اِ  َٝ . ) ٌٖ ج٤ِ ُٓ ْْ ََٛزا ِعْؾٌش  ب َعبَءُٛ َّٔ َِْؾنِّ َُ لَُشٝا ُِ ًَ  َٖ ٍَ اَُِّز٣ َبٍد هَب ْْ آ٣َبرَُ٘ب ث٤َِّ٘ ِٜ  َرا رُْز٠َِ َػ٤َِْ

َبٍد  أ١: ٝارا رز٠ِ ػ٠ِ أٌُزث٤ٖ ) ( ثؾ٤ش رٌٕٞ ػ٠ِ ٝعٚ ال ٣ٔزشٟ ثٜب ٝال ٣شي ك٢ ٝهٞػٜب ٝؽوٜب آ٣َبرَُ٘ب ث٤َِّ٘

ٌٖ  ثزُي اُؾغخ، ٣ٝوُٕٞٞ ٖٓ اكٌْٜ ٝاكزشائْٜ ) ُْ رلذْٛ خ٤شا ثَ هبٓذ ػ٤ِْٜ ج٤ِ ُٓ ْْ ََٛزا ِعْؾٌش  ب َعبَءُٛ َّٔ َِْؾنِّ َُ ُِ )

أ١: ظبٛش ال شي ك٤ٚ ٝٛزا ٖٓ ثبة هِت اُؾوبئن اُز١ ال ٣شٝط اال ػ٠ِ ػؼلبء اُؼوٍٞ، ٝاال كج٤ٖ اُؾن اُز١ 

أػظْ ٓٔب ث٤ٖ اُغٔبء ٝاألسع، عبء ثٚ اُشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝث٤ٖ اُغؾش ٖٓ أُ٘بكبح ٝأُخبُلخ 

اُز١ ػال ٝاسرلغ اسرلبػب ػ٠ِ األكالى ٝكبم ثؼٞئٚ ٝٗٞسٙ ٗٞس اُشٔظ ٝهبٓذ األدُخ  -٤ًٝق ٣وبط اُؾن 

ثبُجبؽَ اُز١ ٛٞ اُغؾش اُز١ ال  -األكو٤خ ٝاُ٘لغ٤خ ػ٤ِٚ، ٝأهشد ثٚ ٝأرػ٘ذ أُٝٞ اُجظبئش ٝاُؼوٍٞ اُشص٣٘خ

 اُؼَٔ؟! كٜٞ ٓ٘بعت ُٚ ٝٓٞاكن ُؾبُٚ َٝٛ ٛزا اال ٖٓ اُجٜشعخ؟  ٣ظذس اال ٖٓ ػبٍ ظبُْ خج٤ش اُ٘لظ خج٤ش

 *ثٔبرا أٓش هللا سعُٞٚ إٔ ٣شد ػ٠ِ ٖٓ ٝطلٚ ثبكزشاء اُوشإٓ؟

َٕ اْكزََشاُٙ  ) ّْ ٣َوُُُٞٞ  ( أ١: اكزشٟ ٓؾٔذ ٛزا اُوشإٓ ٖٓ ػ٘ذ ٗلغٚ ك٤ِظ ٛٞ ٖٓ ػ٘ذ هللا. أَ

(  َْ ِٕ اْكزََش٣ْزُُٚ  ( ُْٜ: )هُ  بدس ٝثٔب رل٤ؼٕٞ ك٤ٚ ػبُْ، ك٤ٌق ُْ ٣ؼبهج٢٘ ػ٠ِ اكزشائ٢ اُز١ صػٔزْ؟ ( كبهلل ػ٢ِ هاِ

ِ َش٤ْئ ب  كَٜ ) َٖ هللاَّ ِٓ  ٢ُِ َٕ ٞ ٌُ ِِ ْٔ ْْ  ( إ أساد٢ٗ هللا ثؼش أٝ أساد٢ٗ ثشؽٔخ )رَ ٌُ ث٤ََْ٘ َٝ ا ث٢ِ٘٤َْ  ٤ِٜذ  ِٚ َش ل٠َ ثِ ( كِٞ ً٘ذ ًَ

ألٕ ٛزا أػظْ أٗٞاع االكزشاء ُٞ ً٘ذ ٓزوٞال صْ ٓزوٞال ػ٤ِٚ ألخز ٢٘ٓ ثب٤ٔ٤ُٖ ُٝؼبهج٢٘ ػوبثب ٣شاٙ ًَ أؽذ 

ُْ  دػبْٛ ا٠ُ اُزٞثخ ٓغ ٓب طذس ْٜٓ٘ ٖٓ ٓؼبٗذح اُؾن ٝٓخبطٔزٚ كوبٍ: ) ِؽ٤ لُُٞس اُشَّ ـَ ُْ َٞ ا ُٛ ( أ١: كزٞثٞا ا٤ُٚ َٝ

 ٝأهِؼٞا ػٔب أٗزْ ك٤ٚ ٣ـلش ٌُْ رٗٞثٌْ ٣ٝشؽٌْٔ ك٤ٞكوٌْ ُِخ٤ش ٣ٝض٤جٌْ عض٣َ األعش. 
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 ؾٔذ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثٔب عبء ثٚ ٖٓ اُشعبُخ؟*ٓب اُذ٤َُ ػ٠ِ طذم ٓ

(  َِ ُع َٖ اُشُّ ِٓ ب  ُْ٘ذ ثِْذػ  ًُ ب  َٓ  َْ ( أ١: ُغذ ثؤٍٝ سعٍٞ عبءًْ ؽز٠ رغزـشثٞا سعبُز٢ ٝرغزٌ٘شٝا دػٞر٢ كوذ هُ

َُ ث٢ِ  روذّ ٖٓ اُشعَ ٝاألٗج٤بء ٖٓ ٝاكوذ دػٞر٢ دػٞرْٜ كأل١ ش٢ء رٌ٘شٕٝ سعبُز٢؟ ) ب ٣ُْلَؼ َٓ ب أَْدِس١  َٓ ال َٝ َٝ

 ْْ ٌُ ( أ١: ُغذ اال ثششا ٤ُظ ث٤ذ١ ٖٓ األٓش ش٢ء ٝهللا رؼب٠ُ ٛٞ أُزظشف ث٢ ٝثٌْ اُؾبًْ ػ٢ِ ٝػ٤ٌِْ، ثِ

ٌٖ  ُٝغذ ا٥ر٢ ثبُش٢ء ٖٓ ػ٘ذ١، ) ج٤ِ ُٓ ب أََٗب ااِل َِٗز٣ٌش  َٓ ( كبٕ هجِزْ سعبُز٢ ٝأعجزْ دػٞر٢ كٜٞ ؽظٌْ َٝ

 ٌْ ػ٠ِ هللا ٝهذ أٗزسرٌْ ٖٝٓ أٗزس كوذ أػزس. ٝٗظ٤جٌْ ك٢ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح، ٝإ سددرْ رُي ػ٢ِ كؾغبث

ِٚ كَ  *) ْضِِ ِٓ ََ َػ٠َِ  ْٖ ث٢َِ٘ اِْعَشائ٤ِ ِٓ ٌِٛذ  َِٜذ َشب َش َٝ  ِٚ ْْ ثِ لَْشرُ ًَ َٝ  ِ ِْ٘ذ هللاَّ ْٖ ِػ ِٓ  َٕ ب ًَ  ْٕ ْْ اِ َْ أََسأ٣َْزُ ْْ هُ جَْشرُ ٌْ اْعزَ َٝ  َٖ َٓ  (آ

ُٔٞكوٕٞ ٖٓ أَٛ اٌُزبة اُز٣ٖ ػ٘ذْٛ ٖٓ أ١: أخجش٢ٗٝ ُٞ ًبٕ ٛزا اُوشإٓ ٖٓ ػ٘ذ هللا ٝشٜذ ػ٠ِ طؾزٚ ا 

اُؾن ٓب ٣ؼشكٕٞ أٗٚ اُؾن كآٓ٘ٞا ثٚ ٝاٛزذٝا كزطبثوذ أٗجبء األٗج٤بء ٝأرجبػْٜ اُ٘جالء ٝاعزٌجشرْ أ٣ٜب اُغٜالء 

َٖ  األؿج٤بء كَٜ ٛزا اال أػظْ اُظِْ ٝأشذ اٌُلش؟ ) ٤ ِٔ َّ اُظَّبُِ ْٞ ُْوَ ِْٜذ١ ا َ ال ٣َ َّٕ هللاَّ بس ػٖ ( ٖٝٓ اُظِْ االعزٌجاِ

 اُؾن ثؼذ اُزٌٖٔ ٓ٘ٚ. 

 *ٓبرا هبٍ اٌُلبس ُشد اُؾن اُز١ عبءْٛ ،ُٝٔبرا؟

ِٚ كََغ٤َوُ  ْٜزَُذٝا ثِ َ٣ ْْ اِْر َُ َٝ  ِٚ ب َعجَوَُٞٗب ا٤َُِْ َٓ ا  َٕ َخ٤ْش  ب ًَ  ْٞ ُ٘ٞا َُ َٓ َٖ آ لَُشٝا َُِِِّز٣ ًَ  َٖ ٍَ اَُِّز٣ هَب َٝ( ٌْ َٕ ََٛزا اِْكٌي هَِذ٣ ُُٞٞ ٔٔ  ْٖ ِٓ َٝ  )

ًِزَبةُ   ِٚ ْؾِغِ٘  هَْجِِ ُٔ ِْ ثُْشَشٟ ُِ َٝ ٞا  ُٔ َٖ ظََِ ِْ٘زَس اَُِّز٣ ٌم َُِغبٗ ب َػَشث٤ِّ ب ٤ُُِ َظذِّ ُٓ ًِزَبٌة  ََٛزا  َٝ خ   َٔ َسْؽ َٝ ب   ٓ ب َٓ َٞع٠ اِ ُٓ( َٖ ٤ ٕٔ  . ) 

ِٚ  أ١: هبٍ اٌُلبس ثبُؾن ٓؼبٗذ٣ٖ ُٚ ٝساد٣ٖ ُذػٞرٚ: ) ب َعجَوَُٞٗب ا٤َُِْ َٓ ا  َٕ َخ٤ْش  ب ًَ  ْٞ أُئٕٓ٘ٞ ( أ١: ٓب عجو٘ب ا٤ُٚ َُ

أ١: ٌُ٘ب أٍٝ ٓجبدس ثٚ ٝعبثن ا٤ُٚ ٝٛزا ٖٓ اُجٜشعخ ك٢ ٌٓبٕ، كؤ١ د٤َُ ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ ػالٓخ اُؾن عجن 

 أٌُزث٤ٖ ثٚ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ؟ َٛ ْٛ أص٠ً ٗلٞعب؟ أّ أًَٔ ػوٞال؟ أّ اُٜذٟ ثؤ٣ذ٣ْٜ؟

 ٌُٖٝ ٛزا اٌُالّ اُز١ طذس ْٜٓ٘ ٣ؼضٕٝ ثٚ أٗلغْٜ ثٔ٘ضُخ ٖٓ ُْ ٣وذس ػ٠ِ اُش٢ء صْ ؽلن ٣زٓٚ ُٜٝزا هبٍ: ) 

 ٌْ َٕ ََٛزا اِْكٌي هَِذ٣ ِٚ كََغ٤َوُُُٞٞ ْٜزَُذٝا ثِ َ٣ ْْ اِْر َُ ( أ١: ٛزا اُغجت اُز١ دػبْٛ ا٤ُٚ أْٜٗ ُٔب ُْ ٣ٜزذٝا ثٜزا اُوشإٓ َٝ

 بئت هذؽٞا ك٤ٚ ثؤٗٚ ًزة ٝٛٞ اُؾن اُز١ ال شي ك٤ٚ ٝال آزشاء ٣ؼزش٣ٚ. ٝكبرْٜ أػظْ أُٞاٛت ٝأعَ اُشؿ

 *ٓب أكؼَ اٌُزت أُ٘ضُخ ثؼذ اُوشإٓ ،َٝٛ ٝاكوٚ؟

)ٖٝٓ هجِٚ ًزبة ٓٞع٠(اُز١ هذ ٝاكن اٌُزت اُغٔب٣ٝخ خظٞطب أًِٜٔب ٝأكؼِٜب ثؼذ اُوشإٓ ٢ٛٝ اُزٞساح اُز٢ 

خ   أٗضُٜب هللا ػ٠ِ ٓٞع٠ ) َٔ َسْؽ َٝ ب   ٓ ب َٓ ١: ٣وزذ١ ثٜب ث٘ٞ اعشائ٤َ ٣ٜٝزذٕٝ ثٜب ك٤ؾظَ ُْٜ خ٤ش اُذ٤ٗب ( أاِ

 ٝا٥خشح. 

 *ثٔبرا ر٤ٔض اُوشإٓ؟

ََٛزا  ) ٌم  ( اُوشإٓ )َٝ َظذِّ ُٓ ( َُِغبٗ ب َػَشث٤ِّ ب  ( ٌُِزت اُغبثوخ شٜذ ثظذهٜب ٝطذَّهٜب ثٔٞاكوزٚ ُٜب ٝعؼِٚ هللا )ًِزَبٌة 

ِْ٘زَس اَُّزِ  ٤ُغَٜ ر٘بُٝٚ ٣ٝز٤غش رزًشٙ، ) ٞا ٤ُُِ ُٔ َٖ ظََِ ( أٗلغْٜ ثبٌُلش ٝاُلغٞم ٝاُؼظ٤بٕ إ اعزٔشٝا ػ٠ِ ظِْٜٔ ٣

ثبُؼزاة اُٞث٤َ ٣ٝجشش أُؾغ٤ٖ٘ ك٢ ػجبدح اُخبُن ٝك٢ ٗلغ أُخِٞه٤ٖ ثبُضٞاة اُغض٣َ ك٢ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح 

 ٣ٝزًش األػٔبٍ اُز٢ ٣٘زس ػٜ٘ب ٝاألػٔبٍ اُز٢ ٣جشش ثٜب. 

 *ٓب عضاء ٖٓ اعزوبّ ػ٠ِ د٣ٖ هللا؟

 َّٕ َٕ ) اِ ْْ ٣َْؾَضُٗٞ ال ُٛ َٝ  ْْ ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ ٞا كاَل َخ ُٓ َّْ اْعزَوَب ُ صُ َب هللاَّ َٖ هَبُُٞا َسثُّ٘ َٖ ك٤َِٜب  ٖٔ اَُِّز٣ َُْغَِّ٘خ َخبُِِذ٣ ( أَُُٝئَِي أَْطَؾبُة ا

( َٕ ُِٞ َٔ بُٗٞا ٣َْؼ ًَ ب  َٔ  (  ٗٔ َعَضاء  ثِ

 ػزٚ أ١: إ اُز٣ٖ أهشٝا ثشثْٜ ٝشٜذٝا ُٚ ثبُٞؽذا٤ٗخ ٝاُزضٓٞا ؽب

ٞا  ٝدآٞا ػ٠ِ رُي، ٝ ) ُٓ ْْ  ( ٓذح ؽ٤برْٜ )اْعزَوَب ِٜ ٌف َػ٤َِْ ْٞ َٕ  ( ٖٓ ًَ شش أٓبْٜٓ، )كاَل َخ ْْ ٣َْؾَضُٗٞ ال ُٛ َٝ )

 ػ٠ِ ٓب خِلٞا ٝساءْٛ. 
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َُْغَِّ٘خ  ) َٖ َخبُِذِ  ( أ١: أِٜٛب أُالصٕٓٞ ُٜب اُز٣ٖ ال ٣جـٕٞ ػٜ٘ب ؽٞال ٝال ٣ش٣ذٕٝ ثٜب ثذال )أَُُٝئَِي أَْطَؾبُة ا ٣

 َٕ ُِٞ َٔ بُٗٞا ٣َْؼ ًَ ب  َٔ  ( ٖٓ اإل٣ٔبٕ ثبهلل أُوزؼ٠ ُألػٔبٍ اُظبُؾخ اُز٢ اعزوبٓٞا ػ٤ِٜب.ك٤َِٜب َعَضاء  ثِ

 ٤ٖ اُغجت ُٜزا األٓش كٔب ٛٞ؟ثهللا ػجبدٙ ثبإلؽغبٕ ُِٞاُذ٣ٖ  *ُٔب أٓش

كَِظبُُُٚ صاَل َٝ  ُُِٚ ْٔ َؽ َٝ ْشٛ ب  ًُ َػَؼْزُٚ  َٝ َٝ ْشٛ ب  ًُ  ُٚ ُّٓ َِْزُٚ أُ َٔ ِٚ اِْؽَغبٗ ب َؽ اَُِذ٣ْ َٞ َٕ ثِ َْٗغب ٤َْ٘ب اإِل طَّ َٝ َٝ ا( . ) ْٜش  َٕ َش  صُٞ

ٛزا ٖٓ ُطلٚ رؼب٠ُ ثؼجبدٙ ٝشٌشٙ ُِٞاُذ٣ٖ إٔ ٝط٠ األٝالد ٝػٜذ ا٤ُْٜ إٔ ٣ؾغ٘ٞا ا٠ُ ٝاُذ٣ْٜ ثبُوٍٞ اُِط٤ق 

 ٤ِٖ ٝثزٍ أُبٍ ٝاُ٘لوخ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ ٝعٞٙ اإلؽغبٕ. ٝاٌُالّ اُ

صْ ٗجٚ ػ٠ِ رًش اُغجت أُٞعت ُزُي كزًش ٓب رؾِٔزٚ األّ ٖٓ ُٝذٛب ٝٓب هبعزٚ ٖٓ أٌُبسٙ ٝهذ ؽِٜٔب صْ 

ٓشوخ ٝالدرٜب أُشوخ اٌُج٤شح صْ ٓشوخ اُشػبع ٝخذٓخ اُؾؼبٗخ، ٤ُٝغذ أُزًٞساد ٓذح ٣غ٤شح عبػخ أٝ 

 عبػز٤ٖ، 

ا  ٓذح ؽ٣ِٞخ هذسٛب ) ٝاٗٔب رُي ْٜش  َٕ َش  ( ُِؾَٔ رغؼخ أشٜش ٝٗؾٞٛب ٝاُجبه٢ ُِشػبع ٛزا ٛٞ اُـبُت. صاَلصُٞ

 *ٓب أهَ ٓذح اُؾَٔ؟

ِٖ إٔ أهَ  ٤َِْ ِٓ ب ًَ  ِٖ ٤َُْ ْٞ َّٖ َؽ الَدُٛ ْٝ َٖ أَ اَُِذاُد ٣ُْشِػْؼ َٞ ُْ ا َٝ ٣ٝغزذٍ ثٜزٙ ا٣٥خ)ٝؽِٔٚ ٝكظبُٚ صالصٕٞ شٜشا( ٓغ هُٞٚ: 

 ارا عوطذ ٜٓ٘ب اُغ٘زبٕ ثو٢ عزخ أشٜش ٓذح ُِؾَٔ -٢ٛٝ ع٘زبٕ -ٕ ٓذح اُشػبع ٓذح اُؾَٔ عزخ أشٜش أل

*ٓب ؽبٍ االثٖ اُظبُؼ)ؽز٠ ارا ثِؾ أشذٙ ٝثِؾ أسثؼ٤ٖ ع٘خ هبٍ سث٢ أٝصػ٢٘ إٔ أشٌش ٗؼٔزي اُز٢ أٗؼٔذ 

 ػ٢ِ ٝػ٠ِ ٝاُذ١(

ثَ  ( أ١: ٜٗب٣خ هٞرٚ ٝشجبثٚ ًٝٔبٍ ػوِٚ، )َؽز٠َّ اَِرا ثَََِؾ أَُشذَُّٙ  ) ِصْػ٢ِ٘ َٝ ْٝ ٍَ َسةِّ أَ َٖ َعَ٘خ  هَب ( أ١: أ٢ُٜ٘ٔ ََِؾ أَْسثَِؼ٤

اَُِذ١َّ  ٝٝكو٢٘ ) َٝ َػ٠َِ  َٝ َذ َػ٢ََِّ  ْٔ َْٗؼ زََي اَُّز٢ِ أَ َٔ َش ِْٗؼ ٌُ ْٕ أَْش ( أ١: ٗؼْ اُذ٣ٖ ٝٗؼْ اُذ٤ٗب، ٝشٌشٙ ثظشف اُ٘ؼْ أَ

 ٜبد ك٢ اُض٘بء ثٜب ػ٠ِ هللا.ك٢ ؽبػخ ٓغذ٣ٜب ٤ُٜٞٓٝب ٝٓوبثِزٚ ٓ٘زٚ ثبالػزشاف ٝاُؼغض ػٖ اُشٌش ٝاالعز

ب رَْشَػبُٙ  ) ََ َطبُِؾ  َٔ ْٕ أَْػ أَ ( ثؤٕ ٣ٌٕٞ عبٓؼب ُٔب ٣ظِؾٚ عبُٔب ٓٔب ٣لغذٙ، كٜزا اُؼَٔ اُز١ ٣شػبٙ هللا ٣ٝوجِٚ َٝ

 ٣ٝض٤ت ػ٤ِٚ.

 (؟ٝػ٠ِ ٝاُذ١*ُٔبرا هبٍ: )أشٌش ٗؼٔزي اُز٢ أٗؼٔذ ػ٢ِ 

اُ٘ؼْ ػ٠ِ اُٞاُذ٣ٖ ٗؼْ ػ٠ِ أٝالدْٛ ٝرس٣زْٜ ألْٜٗ ال ثذ إٔ ٣٘بُْٜ ٜٓ٘ب ٖٝٓ أعجبثٜب ٝآصبسٛب، خظٞطب ٗؼْ  

 اُذ٣ٖ كبٕ طالػ اُٞاُذ٣ٖ ثبُؼِْ ٝاُؼَٔ ٖٓ أػظْ األعجبة ُظالػ أٝالدْٛ. 

 *َٛ طالػ األٝالد ٣٘زلغ ٓ٘ٚ ا٥ثبء؟

٣َّز٢ِ  ) أَْطِِْؼ ٢ُِ ك٢ِ ُرسِّ ثبُظالػ دػب ُزس٣زٚ إٔ ٣ظِؼ هللا أؽٞاُْٜ، ٝرًش إٔ طالؽْٜ ٣ؼٞد ( ُٔب دػب ُ٘لغٚ َٝ

أَْطِِْؼ ٢ُِ  ٗلؼٚ ػ٠ِ ٝاُذ٣ْٜ ُوُٞٚ: ) َٝ ) 

َٖ  ( ٖٓ اُزٗٞة ٝأُؼبط٢ ٝسعؼذ ا٠ُ ؽبػزي )ا٢ِِّٗ رُْجُذ ا٤ََُِْي  ) ٤ ِٔ ْغِِ ُٔ ُْ َٖ ا ِٓ ا٢ِِّٗ  َٝ ) 

َُ  ( اُز٣ٖ رًشد أٝطبكْٜ )أَُُٝئَِي  ) َٖ َٗزَوَجَّ ُِٞا  اَُِّز٣ ِٔ ب َػ َٓ  َٖ ْْ أَْؽَغ ُْٜ٘ ( ٝٛٞ اُطبػبد ألْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ أ٣ؼب َػ

ْْ  ؿ٤شٛب. ) ِٜ ْٖ َع٤ِّئَبرِ ُص َػ َٝ َٗزَغب َُْغَِّ٘خ  ( ك٢ِ عِٔخ )َٝ ( كؾظَ ُْٜ اُخ٤ش ٝأُؾجٞة ٝصاٍ ػْٜ٘ اُشش أَْطَؾبِة ا

 ٝأٌُشٝٙ. 

(  َٕ بُٗٞا ٣َُٞػُذٝ ًَ ْذِم اَُِّز١  ْػَذ اُظِّ ( أ١: ٛزا اُٞػذ اُز١ ٝػذٗبْٛ ٛٞ ٝػذ طبدم ٖٓ أطذم اُوبئ٤ِٖ اُز١ ال َٝ

 ٣خِق ا٤ُٔؼبد. 
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 *ٓب ؽبٍ االثٖ اُؼبم؟

ب ٣َْغزَ  َٔ ُٛ َٝ ْٖ هَْج٢ِِ  ِٓ  ُٕ ُْوُُشٝ هَْذ َخَِِذ ا َٝ ْٕ أُْخَشَط  ب أَرَِؼَذا٢ِِ٘ٗ أَ َٔ ٌُ ِٚ أُفٍّ َُ اَُِذ٣ْ َٞ ُِ ٍَ اَُِّز١ هَب ٣ََِْي َٝ َٝ  َ ِٕ هللاَّ ٤ضَب ْػَذ ـِ َٝ  َّٕ ْٖ اِ ِٓ آ

( َٖ ٤ُِ َّٝ ب ََٛزا ااِل أََعبِؽ٤ُش األَ َٓ  ٍُ ِ َؽنٌّ ك٤ََوُٞ َٖ  7ٔ هللاَّ ِٓ  ْْ ِٜ ْٖ هَْجِِ ِٓ ٍْ هَْذ َخَِْذ  َٓ
ٍُ ك٢ِ أُ ْٞ ُْوَ ُْ ا ِٜ َٖ َؽنَّ َػ٤َِْ ( أَُُٝئَِي اَُِّز٣

( َٖ بُٗٞا َخبِعِش٣ ًَ  ْْ ُ َّٜ ِْٗظ اِٗ اإِل َٝ  ِّٖ ُِْغ ٍَّ َدَسَعبٌد  2ٔ ا ٌُ ُِ َٝ  )( َٕ ٞ ُٔ ْْ ال ٣ُْظَِ ُٛ َٝ  ْْ بَُُٜ َٔ ْْ أَْػ ك٤َُِّٜ َٞ ُ٤ُِ َٝ ُِٞا  ِٔ ب َػ َّٔ ِٓ ٔ2  . ) 

ِٚ  ُٔب رًش رؼب٠ُ ؽبٍ اُظبُؼ اُجبس ُٞاُذ٣ٚ رًش ؽبُخ اُؼبم ٝأٜٗب شش اُؾبالد كوبٍ: ) اَُِذ٣ْ َٞ ُِ ٍَ اَُِّز١ هَب ( ار َٝ

 دػٞاٙ ا٠ُ اإل٣ٔبٕ ثبهلل ٝا٤ُّٞ ا٥خش ٝخٞكبٙ اُغضاء. 

 اُٞاُذ٣ٖ ألٝالدْٛ؟ اؽغبٕ_ٓب أػظْ 

ٝٛزا أػظْ اؽغبٕ ٣ظذس ٖٓ اُٞاُذ٣ٖ ُُٞذٛٔب إٔ ٣ذػٞاٙ ا٠ُ ٓب ك٤ٚ عؼبدرٚ األثذ٣خ ٝكالؽٚ اُغشٓذ١ كوبثِٜٔب 

ب  ثؤهجؼ ٓوبثِخ كوبٍ: ) َٔ ٌُ  ( أ١: رجب ٌُٔب ُٝٔب عئزٔب ثٚ. أُفٍّ َُ

 ـ ٓبؽغخ ٛزا االثٖ ك٢ ػذّ رِج٤خ ٗذاء أث٣ٞٚ ُٚ إل٣ٔبٕ ثبهلل؟

ْٕ أُْخَشَط  رًش ٝعٚ اعزجؼبدٙ ٝاٌٗبسٙ ُزُي كوبٍ: )صْ  ُٕ  ( ٖٓ هجش١ ا٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ )أَرَِؼَذا٢ِِ٘ٗ أَ ُْوُُشٝ هَْذ َخَِِذ ا َٝ

ْٖ هَْج٢ِِ  ب  ( ػ٠ِ اُزٌز٣ت ٝعِلٞا ػ٠ِ اٌُلش ْٝٛ األئٔخ أُوزذٟ ثْٜ ٌَُ ًلٞس ٝعٍٜٞ ٝٓؼبٗذ؟ )ِٓ َٔ ُٛ ( أ١: َٝ

َ  ٝاُذاٙ ) ِٕ هللاَّ ٤ضَب ـِ ْٖ  ( ػ٤ِٚ ٣ٝوٞالٕ ُٚ: ) ٣َْغزَ ِٓ ٣ََِْي آ ( أ١: ٣جزالٕ ؿب٣خ عٜذٛٔب ٣ٝغؼ٤بٕ ك٢ ٛذا٣زٚ أشذ َٝ

أٜٗٔب ٣غزـ٤ضبٕ هللا ُٚ اعزـبصخ اُـش٣ن ٣ٝغؤالٗٚ عئاٍ اُشش٣ن  -ٖٓ ؽشطٜٔب ػ٤ِٚ -اُغؼ٢ ؽز٠ اٜٗٔب 

ِ َؽنٌّ  ٣ٝؼزالٕ ُٝذٛٔب ٣ٝزٞعؼبٕ ُٚ ٣ٝج٤٘بٕ ُٚ اُؾن ك٤وٞالٕ: ) ْػَذ هللاَّ َٝ  َّٕ ( صْ ٣و٤ٔبٕ ػ٤ِٚ ٖٓ األدُخ ٓب  اِ

َٖ  أٌٜٓ٘ٔب، ُٝٝذٛٔب ال ٣ضداد اال ػزٞا ٝٗلٞسا ٝاعزٌجبسا ػٖ اُؾن ٝهذؽب ك٤ٚ، ) ٤ُِ َّٝ ب ََٛزا ااِل أََعبِؽ٤ُش األ َٓ  ٍُ ك٤ََوُٞ

( أ١: اال ٓ٘وٍٞ ٖٓ ًزت أُزوذ٤ٖٓ ٤ُظ ٖٓ ػ٘ذ هللا ٝال أٝؽبٙ هللا ا٠ُ سعُٞٚ، ًَٝ أؽذ ٣ؼِْ إٔ ٓؾٔذا ط٠ِ 

 ػ٤ِٚ ٝعِْ أ٢ٓ ال ٣ٌزت ٝال ٣وشأ ٝال رؼِْ ٖٓ أؽذ، كٖٔ أ٣ٖ ٣زؼِٔٚ؟ ٝأ٠ٗ ُِخِن إٔ ٣ؤرٞا ثٔضَ ٛزا اُوشإٓ هللا

 ُٝٞ ًبٕ ثؼؼْٜ ُجؼغ ظ٤ٜشا؟. 

(  َٖ ٍُ  ( ثٜزٙ اُؾبُخ اُز٤ٓٔخ )أَُُٝئَِي اَُِّز٣ ْٞ ُْوَ ُْ ا ِٜ ٍْ هَ  ( عِٔخ )ك٢ِ  ( أ١: ؽوذ ػ٤ِْٜ ًِٔخ اُؼزاة )َؽنَّ َػ٤َِْ َٓ
ْذ أُ

ِْٗظ  اإل َٝ  ِّٖ ُِْغ َٖ ا ِٓ  ْْ ِٜ ْٖ هَْجِِ ِٓ  ( ػ٠ِ اٌُلش ٝاُزٌز٣ت كغ٤ذخَ ٛئالء ك٢ ؿٔبسْٛ ٝع٤ـشهٕٞ ك٢ ر٤بسْٛ. َخَِْذ 

(  َٖ بُٗٞا َخبِعِش٣ ًَ  ْْ ُ َّٜ ( ٝاُخغشإ كٞاد سأط ٓبٍ اإلٗغبٕ، ٝارا كوذ سأط ٓبُٚ كبألسثبػ ٖٓ ثبة أ٠ُٝ اِٗ

 ا ػ٠ِ ش٢ء ٖٓ اُ٘ؼ٤ْ ٝال عِٔٞا ٖٓ ػزاة اُغؾ٤ْ. ٝأؽشٟ، كْٜ هذ كبرْٜ اإل٣ٔبٕ ُْٝ ٣ؾظِٞ

 *)ٌَُٝ دسعبد ٓٔب ػِٔٞا ٤ُٝٞك٤ْٜ أػٔبُْٜ ْٝٛ ال ٣ظِٕٔٞ(

(  ٍَّ ٌُ ُِ ُِٞا  ( ٖٓ أَٛ اُخ٤ش ٝأَٛ اُشش )َٝ ِٔ ب َػ َّٔ ِٓ ( أ١: ًَ ػ٠ِ ؽغت ٓشرجزٚ ٖٓ اُخ٤ش ٝاُشش َدَسَعبٌد 

َٕ  : )ٝٓ٘بصُْٜ ك٢ اُذاس ا٥خشح ػ٠ِ هذس أػٔبُْٜ ُٜٝزا هبٍ ٞ ُٔ ْْ ال ٣ُْظَِ ُٛ َٝ  ْْ بَُُٜ َٔ ْْ أَْػ ك٤َُِّٜ َٞ ُ٤ُِ ( ثؤٕ ال ٣ضاد ك٢ َٝ

 ع٤ئبرْٜ ٝال ٣٘وض ٖٓ ؽغ٘برْٜ. 

 *ٓب ؽبٍ اٌُلبس ػ٘ذ ػشػْٜ ػ٠ِ اُ٘بس؟

 ْٔ اْعزَ َٝ ٤َْٗب  ُْ اُذُّ ٌُ ْْ ك٢ِ َؽ٤َبرِ ٌُ ْْ ؽ٤َِّجَبرِ لَُشٝا َػ٠َِ اَُّ٘بِس أَْرَْٛجزُ ًَ  َٖ َّ ٣ُْؼَشُع اَُِّز٣ ْٞ َ٣ َٕ َػَزاَة َٝ ْٝ َّ رُْغَض ْٞ َ٤ ُْ ْْ ثَِٜب كَب زَْؼزُ

( َٕ ْْ رَْلُغوُٞ ْ٘زُ ًُ ب  َٔ ثِ َٝ َُْؾنِّ  ٤ِْش ا ـَ َٕ ك٢ِ األَْسِع ثِ جُِشٝ ٌْ ْْ رَْغزَ ْ٘زُ ًُ ب  َٔ ِٕ ثِ ُُْٜٞ  ( .  ٕٓ ا

ْْ ك٢ِ  ٣زًش رؼب٠ُ ؽبٍ اٌُلبس ػ٘ذ ػشػْٜ ػ٠ِ اُ٘بس ؽ٤ٖ ٣ٞثخٕٞ ٣ٝوشػٕٞ ك٤وبٍ ُْٜ: ) ٌُ ْْ ؽ٤َِّجَبرِ أَْرَْٛجزُ

٤َْٗب  ُْ اُذُّ ٌُ ( ؽ٤ش اؽٔؤٗ٘زْ ا٠ُ اُذ٤ٗب، ٝاؿزشسرْ ثِزارٜب ٝسػ٤زْ ثشٜٞارٜب ٝأُٜزٌْ ؽ٤جبرٜب ػٖ اُغؼ٢ َؽ٤َبرِ

ِٕ  ٥خشرٌْ ٝرٔزؼزْ رٔزغ األٗؼبّ اُغبسؽخ ك٢ٜ ؽظٌْ ٖٓ آخشرٌْ، ) ُُْٜٞ َٕ َػَزاَة ا ْٝ َّ رُْغَض ْٞ َ٤ ُْ ( أ١: اُؼزاة كَب

ذ٣ذ اُز١ ٤ٜ٣ٌْ٘ ٣ٝلؼؾٌْ ثٔب ً٘زْ روُٕٞٞ ػ٠ِ هللا ؿ٤ش اُؾن، أ١: ر٘غجٕٞ اُطش٣ن اُؼبُخ اُز٢ أٗزْ ػ٤ِٜب اُش

َٕ  ا٠ُ هللا ٝا٠ُ ؽٌٔٚ ٝأٗزْ ًزثخ ك٢ رُي، ) ْْ رَْلُغوُٞ ْ٘زُ ًُ ب  َٔ ثِ ( أ١: رزٌجشٕٝ ػٖ ؽبػزٚ، كغٔؼٞا ث٤ٖ هٍٞ َٝ
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سػبٙ ٝاُوذػ ك٢ اُؾن ٝاالعزٌجبس ػ٘ٚ كؼٞهجٞا أشذ  اُجبؽَ ٝاُؼَٔ ثبُجبؽَ ٝاٌُزة ػ٠ِ هللا ث٘غجزٚ ا٠ُ

 اُؼوٞثخ.

 *ٓب هظخ أطؾبة األؽوبف اُز٣ٖ أسعَ ُْٜ ٛٞد ػ٤ِٚ اُغالّ؟ٝٓب أُوظٞد ة)األؽوبف(؟

ُٚ ثِبألَْؽوَبف(.  َٓ ْٞ َْٗزَس هَ ْش أََخب َػبٍد اِْر أَ ًُ اْر َٝ ( 

ْش  أ١: ) ًُ اْر ٚ اُغالّ، ؽ٤ش ًبٕ ٖٓ اُشعَ اٌُشاّ اُز٣ٖ كؼِْٜ هللا ( ٝٛٞ ٛٞد ػ٤ِأََخب َػبٍد  ( ثبُض٘بء اُغ٤َٔ )َٝ

 رؼب٠ُ ثبُذػٞح ا٠ُ د٣٘ٚ ٝاسشبد اُخِن ا٤ُٚ. 

(  ُٚ َٓ ْٞ َْٗزَس هَ ( أ١: ك٢ ٓ٘بصُْٜ أُؼشٝكخ ثبألؽوبف ٢ٛٝ: اُشٓبٍ اٌُض٤شح ك٢ أسع ثِبألْؽوَبِف  ( ْٝٛ ػبد )اِْر أَ

 ا٤ُٖٔ. 

ِٖ ٣ََذ٣ْ  ْٖ ث٤َْ ِٓ هَْذ َخَِِذ اُُُّ٘زُس  َ ا٢ِِّٗ َٝ ِٚ كِْ ٣ٌٖ ثذػب ْٜٓ٘ ٝال ٓخبُلب ُْٜ، هبئال ُْٜ: أاَل رَْؼجُُذٝا ااِل هللاَّ ِْلِ ْٖ َخ ِٓ َٝ  ِٚ

 ٍْ ٍّ َػِظ٤ ْٞ ْْ َػَزاَة ٣َ ٌُ  أََخبُف َػ٤َِْ

 -إ ُْ ٣ط٤ؼٞٙ -كؤٓشْٛ ثؼجبدح هللا اُغبٓؼخ ٌَُ هٍٞ عذ٣ذ ٝػَٔ ؽ٤ٔذ، ٜٝٗبْٛ ػٖ اُششى ٝاُز٘ذ٣ذ ٝخٞكْٜ 

 كِْ رلذ ك٤ْٜ رِي اُذػٞح. اُؼزاة اُشذ٣ذ 

 ـ ٓب ٓؼ٠٘ " رؤكٌ٘ب"؟

ْٖ آَُِٜزَِ٘ب أ١: ٤ُظ ُي ٖٓ اُوظذ ٝال ٓؼي ٖٓ اُؾن اال أٗي ؽغذر٘ب ػ٠ِ آُٜز٘ب كؤسدد إٔ  َ٘ب َػ ٌَ هَبُُٞا أَِعْئزََ٘ب ُِزَؤْكِ

 رظشك٘ب ػٜ٘ب. 

َٖ ٝٛزا ؿب٣خ اُغَٜ ٝاُؼ٘بد.  بِده٤ِ َٖ اُظَّ ِٓ َْ٘ذ  ًُ  ْٕ ب رَِؼُذَٗب اِ َٔ  كَؤْرَِ٘ب ثِ

 َٓ  ْْ ٌُ ـُ أُثَِِّ َٝ ِ كٜٞ اُز١ ث٤ذٙ أصٓخ األٓٞس ٝٓوب٤ُذٛب ٝٛٞ اُز١ ٣ؤر٤ٌْ ثبُؼزاة إ شبء.  َْ٘ذ هللاَّ ُْ ِػ ِْ ُِْؼ ب ا َٔ ٍَ اَِّٗ ب هَب

ِٚ أ١: ٤ُظ ػ٢ِ اال اُجالؽ أُج٤ٖ ُِْذ ثِ َٕ كِزُي طذس ٌْٓ٘ ٓب طذس ٖٓ ٛزٙ أُْسِع ب رَْغَُِٜٞ  ٓ ْٞ ْْ هَ ًُ ٢ٌِِّ٘ أََسا َُ َٝ  ،

 اُغشأح اُشذ٣ذح، كؤسعَ هللا ػ٤ِْٜ اُؼزاة اُؼظ٤ْ ٝٛٞ اُش٣ؼ اُز٢ دٓشرْٜ ٝأٌِٛزْٜ. 

 ـ ػ٘ذٓب سأٝٝا اُؼزاة ٤ًق ًبٕ ٓٞهلْٜ ٓ٘ٚ؟

ََ أَ  ْغزَْوجِ ُٓ ب  ُٙ أ١: اُؼزاة َػبِسػ  ْٝ ب َسأَ َّٔ ْْ أ١: ٓؼزشػب ًبُغؾبة هذ أهجَ ػ٠ِ أٝد٣زْٜ اُز٢ ُٜٝزا هبٍ: كََِ ِٜ ِد٣َزِ ْٝ

 رغ٤َ كزغو٢ ٗٞاثزْٜ ٣ٝششثٕٞ ٖٓ آثبسٛب ٝؿذساٜٗب. 

ِطُشَٗب أ١: ٛزا اُغؾبة ع٤ٔطشٗب.  ْٔ ُٓ  هَبُُٞا ٓغزجشش٣ٖ: ََٛزا َػبِسٌع 

ْ٘ذَ  ًُ  ْٕ ب رَِؼُذَٗب اِ َٔ ِٚ أ١: ٛزا اُز١ ع٤٘زْ ثٚ ػ٠ِ أٗلغٌْ ؽ٤ش هِزْ: كَؤْرَِ٘ب ثِ ْْ ثِ ِْزُ ب اْعزَْؼَغ َٓ  َٞ ُٛ َْ َٖ هبٍ رؼب٠ُ: ثَ ِٓ  

 ٌْ َٖ ِس٣ٌؼ ك٤َِٜب َػَزاٌة أ٤َُِ بِده٤ِ  اُظَّ

ََّ َش٢ٍْء رٔش ػ٤ِٚ ٖٓ شذرٜب ٝٗؾغٜب.  ًُ ُش  ِّٓ  رَُذ

َ كغِطٜب هللا ػ٤ِْٜ َعْجَغ ٤ََُب ِش َسثِّٜ ْٓ َ ٣ٍَِٝخ ] ثِؤ ٍَ َخب ْْ أَْػَغبُص َْٗخ ُ َّٜ ؤَٗ ًَ َّ ك٤َِٜب َطْشَػ٠  ْٞ ُْوَ ب كَزََشٟ ا  ٓ ٍّ ُؽُغٞ ب٤َِٗخَ أ٣ََّب َٔ صَ َٝ ب ٍٍ 

 َّ ْٞ ُْوَ َزَُِي َْٗغِض١ ا ًَ ْْ هذ رِلذ ٓٞاش٤ْٜ ٝأٓٞاُْٜ ٝأٗلغْٜ.  ًُُِٜ٘ َغب َٓ أ١: ثبرٗٚ ٝٓش٤ئزٚ [ . كَؤَْطجَُؾٞا ال ٣َُشٟ ااِل 

 ُٔ ُْ َٖ ثغجت عشْٜٓ ٝظِْٜٔ. ا ٤ ِٓ  ْغِش

 *)ُٝوذ ٌٓ٘بْٛ ك٤ٔب إ ٌٓ٘بًْ ك٤ٚ ٝعؼِ٘ب ُْٜ عٔؼب ٝأثظبسا ٝأكئذح(

 ـ ٤ًق ٣ٌٕٞ ر٤ٌٖٔ هللا ُِؼجبد؟

 ًُ َّ٘ب ٌَّ َٓ  ْٕ ب اِ َٔ ْْ ك٤ِ َّ٘بُٛ ٌَّ َٓ َُوَْذ  َٝ ْْ ٛزا ٓغ إٔ هللا رؼب٠ُ هذ أدس ػ٤ِْٜ اُ٘ؼْ اُؼظ٤ٔخ كِْ ٣شٌشٝٙ ٝال رًشٝٙ ُٜٝزا هبٍ: 

ِٚ أ١: ٌٓ٘بْٛ ك٢ األسع ٣ز٘بُٕٝٞ ؽ٤جبرٜب ٣ٝزٔزؼٕٞ ثشٜٞارٜب كِ  ٤ 
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ٝػٔشٗبْٛ ػٔشا ٣ززًش ك٤ٚ ٖٓ رزًش، ٣ٝزؼع ك٤ٚ أُٜزذ١، أ١: ُٝوذ ٌٓ٘ب ػبدا ًٔب ٌٓ٘بًْ ٣ب ٛئالء أُخبؽجٕٞ 

أ١: كال رؾغجٞا إٔ ٓب ٌٓ٘بًْ ك٤ٚ ٓخزض ثٌْ ٝأٗٚ ع٤ذكغ ػٌْ٘ ٖٓ ػزاة هللا ش٤ئب، ثَ ؿ٤شًْ أػظْ ٌْٓ٘ 

 ر٤ٌٔ٘ب كِْ رـٖ ػْٜ٘ أٓٞاُْٜ ٝال أٝالدْٛ ٝال ع٘ٞدْٛ ٖٓ هللا ش٤ئب. 

أَْكئَِذح  أ١: ال هظٞس ك٢ أعٔبػْٜ ٝال أثظبسْٛ ٝال أرٛبْٜٗ ؽز٠ ٣وبٍ اْٜٗ رشًٞا  َٝ ا  أَْثَظبس  َٝ ب  ؼ  ْٔ ْْ َع َِْ٘ب َُُٜ َعَؼ َٝ

ال اُؾن عٜال ْٜٓ٘ ٝػذّ رٌٖٔ ٖٓ اُؼِْ ثٚ ٝال خَِ ك٢ ػوُْٜٞ ٌُٖٝ اُزٞك٤ن ث٤ َٝ  ْْ ُؼُٜ ْٔ ْْ َع ُْٜ٘ ب أَْؿ٠َ٘ َػ َٔ ذ هللا. كَ

ِ اُذاُخ ػ٠ِ رٞؽ٤ذٙ َٕ ثِآ٣َبِد هللاَّ ْٖ َش٢ٍْء ال ه٤َِ ٝال ًض٤ش، ٝرُي ثغجت أْٜٗ ٣َْغَؾُذٝ ِٓ  ْْ ال أَْكئَِذرُُٜ َٝ  ْْ  أَْثَظبُسُٛ

 ٝاكشادٙ ثبُؼجبدح. 

َٕ أ١: ٗضٍ ثْٜ اُؼز ِْٜضئُٞ ِٚ ٣َْغزَ بُٗٞا ثِ ًَ ب  َٓ  ْْ ِٜ َؽبَم ثِ اة اُز١ ٣ٌزثٕٞ ثٞهٞػٚ ٣ٝغزٜضئٕٞ ثبُشعَ اُز٣ٖ َٝ

 ؽزسْٝٛ ٓ٘ٚ. 

 *ثٔبرا ؽزس هللا ٓشش٢ً اُؼشة إ رٔبدٝا ثٌلشْٛ؟

( َٕ ْْ ٣َْشِعُؼٞ ُ ْكَ٘ب ا٣٥َبِد ََُؼَِّٜ َطشَّ َٝ ُْوَُشٟ  َٖ ا ِٓ  ْْ ٌُ َُ ْٞ ب َؽ َٓ َ٘ب  ٌْ َِْٛ َُوَْذ أَ َٝ ٕ7  ْٖ ِٓ َٖ ارََّخُزٝا  ُْ اَُِّز٣ ال ََٗظَشُٛ ْٞ ِٕ ( كََِ ُدٝ

( َٕ بُٗٞا ٣َْلزَُشٝ ًَ ب  َٓ َٝ  ْْ ُٜ ٌُ َرَُِي اِْك َٝ  ْْ ُْٜ٘ َْ َػُِّٞا َػ ِ هُْشثَبٗ ب آَُِٜخ  ثَ  ( .  2ٕ هللاَّ

٣ؾزس رؼب٠ُ ٓشش٢ً اُؼشة ٝؿ٤شْٛ ثبٛالى األْٓ أٌُزث٤ٖ اُز٣ٖ ْٛ ؽٍٞ د٣بسْٛ، ثَ ًض٤ش ْٜٓ٘ ك٢ عض٣شح 

َٕ  ٣بد أ١: ٗٞػٜب ٖٓ ًَ ٝعٚ، )اُؼشة ًؼبد ٝصٔٞد ٝٗؾْٞٛ ٝإٔ هللا رؼب٠ُ طشف ُْٜ ا٥ ْْ ٣َْشِعُؼٞ ُ ( ََُؼَِّٜ

 ػٔبْٛ ػ٤ِٚ ٖٓ اٌُلش ٝاُزٌز٣ت. 

كِٔب ُْ ٣ئٓ٘ٞا أخزْٛ هللا أخز ػض٣ض ٓوزذس ُْٝ ر٘لؼْٜ آُٜزْٜ اُز٢ ٣ذػٕٞ ٖٓ دٕٝ هللا ٖٓ ش٢ء ُٜٝزا هبٍ ٛ٘ب: 

ِ هُْشثَ  ) ِٕ هللاَّ ْٖ ُدٝ ِٓ َٖ ارََّخُزٝا  ُْ اَُِّز٣ ال ََٗظَشُٛ ْٞ  ( أ١: ٣زوشثٕٞ ا٤ُْٜ ٣ٝزؤُْٜٜٞٗ ُشعبء ٗلؼْٜ. بٗ ب آَُِٜخ  كََِ

(  ْْ ُْٜ٘ َْ َػُِّٞا َػ َٕ  ( كِْ ٣غ٤جْٞٛ ٝال دكؼٞا ػْٜ٘، )ثَ بُٗٞا ٣َْلزَُشٝ ًَ ب  َٓ َٝ  ْْ ُٜ ٌُ َرَُِي اِْك ( ٖٓ اٌُزة اُز١ ٣ٕٔ٘ٞ ثٚ َٝ

 أٗلغْٜ ؽ٤ش ٣ضػٕٔٞ أْٜٗ ػ٠ِ اُؾن ٝإٔ أػٔبُْٜ عز٘لؼْٜ كؼِذ ٝثطِذ.

ٖ ٓؤٓٞسٕٝ ثبرجبع ٓؾٔذ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ،ُٝٔبرا طشف هللا اُ٘لش ا٠ُ ٓؾٔذ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ *َٛ اُغ

 ٝعِْ؟ 

ب هُِؼ٢َ  َّٔ ِْٗظزُٞا كََِ ب َؽَؼُشُٝٙ هَبُُٞا أَ َّٔ َٕ كََِ ُْوُْشآ َٕ ا ُؼٞ ِٔ ِّٖ ٣َْغزَ ُِْغ َٖ ا ِٓ ا  اِْر َطَشْكَ٘ب ا٤ََُِْي َٗلَش  َٝ َٖ ِْ٘زِس٣ ُٓ  ْْ ِٜ ِٓ ْٞ ا ا٠َُِ هَ ْٞ َُّ َٝ   

ِْٜذ١ ا٠َُِ  2ٕ ) َ٣ ِٚ َٖ ٣ََذ٣ْ ب ث٤َْ َٔ ه ب ُِ َظذِّ ُٓ َُٓٞع٠  ْٖ ثَْؼِذ  ِٓ  ٍَ ِْٗض ًِزَبث ب أُ ْؼَ٘ب  ِٔ َ٘ب اَِّٗب َع َٓ ْٞ ا٠َُِ ؽَِش٣نٍ ( هَبُُٞا ٣َب هَ َٝ َُْؾنِّ  ا

( ٍْ ْغزَو٤ِ ْٖ ُرُٗ  ٖٓ ُٓ ِٓ  ْْ ٌُ لِْش َُ ـْ َ٣ ِٚ ُ٘ٞا ثِ ِٓ آ َٝ  ِ َ٘ب أَِع٤جُٞا َداِػ٢َ هللاَّ َٓ ْٞ ٍْ )( ٣َب هَ ْٖ َػَزاٍة أ٤َُِ ِٓ  ْْ ًُ ٣ُِغْش َٝ  ْْ ٌُ ْٖ ال  ٖٔ ٞثِ َٓ َٝ  )

( ٍٖ ج٤ِ ُٓ  ٍٍ ٤َُِبُء أَُُٝئَِي ك٢ِ َػال ْٝ ِٚ أَ ْٖ ُدِٝٗ ِٓ ٤ََُْظ َُُٚ  َٝ ْؼِغٍض ك٢ِ األَْسِع  ُٔ ِ ك٤َََِْظ ثِ  ( .  ٕٖ ٣ُِغْت َداِػ٢َ هللاَّ

اٗغْٜ ٝعْٜ٘ ًٝبٕ ال ثذ ٖٓ اثالؽ  ًبٕ هللا رؼب٠ُ هذ أسعَ سعُٞٚ ٓؾٔذا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ا٠ُ اُخِن

 اُغ٤ٔغ ُذػٞح اُ٘جٞح ٝاُشعبُخ. 

ا  كبإلٗظ ٣ٌٔ٘ٚ ػ٤ِٚ اُظالح ٝاُغالّ دػٞرْٜ ٝاٗزاسْٛ، ٝأٓب اُغٖ كظشكْٜ هللا ا٤ُٚ ثوذسرٚ ٝأسعَ ا٤ُٚ ) َٗلَش 

ِْٗظزُٞا  ب َؽَؼُشُٝٙ هَبُُٞا أَ َّٔ َٕ كََِ ُْوُْشآ َٕ ا ُؼٞ ِٔ ِّٖ ٣َْغزَ ُِْغ َٖ ا ب هُِؼ٢  ثؼؼْٜ ثؼؼب ثزُي، )( أ١: ٝط٠ ِٓ َّٔ ( ٝهذ كََِ

َٖ  ٝػٞٙ ٝأصش رُي ك٤ْٜ ) ِْ٘زِس٣ ُٓ  ْْ ِٜ ِٓ ْٞ ا ا٠َُِ هَ ْٞ َُّ ( ٗظؾب ْٜٓ٘ ُْٜ ٝاهبٓخ ُؾغخ هللا ػ٤ِْٜ ٝه٤ؼْٜ هللا ٓؼٞٗخ َٝ

 ُشعُٞٚ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ ٗشش دػٞرٚ ك٢ اُغٖ. 

َٞع٠  ) ُٓ ْٖ ثَْؼِذ  ِٓ  ٍَ ًِزَبث ب أُٗض ْؼَ٘ب  ِٔ َ٘ب اَِّٗب َع َٓ ْٞ  (هَبُُٞا ٣َب هَ

 ٕٝ رًش اإلٗغ٤َ ٓغ هشثٚ ثبُؼٜذ؟_ُٔبرا خظٞا اُزٞساح د

ألٕ ًزبة ٓٞع٠ أطَ ُإلٗغ٤َ ٝػٔذح ُج٢٘ اعشائ٤َ ك٢ أؽٌبّ اُششع، ٝاٗٔب اإلٗغ٤َ ٓزْٔ ٌَٝٓٔ ٝٓـ٤ش 

 ُجؼغ األؽٌبّ. 
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 سورة األحــــقـــــاف

 إٓ ثؼذٓب اعزٔؼٞٙ؟ٝثٔبرا أٓشٝا هْٜٞٓ؟*ثٔبرا ٝطق اُغٖ اُوش

ِْٜذ١  ) َ٣ ِٚ َٖ ٣ََذ٣ْ ب ث٤َْ َٔ ه ب ُِ َظذِّ َُْؾنِّ  ( ٛزا اٌُزبة اُز١ عٔؼ٘بٙ )ُٓ  ( ٝٛٞ اُظٞاة ك٢ ًَ ٓطِٞة ٝخجش )ا٠َُِ ا

 ٍْ ْغزَو٤ِ ُٓ ا٠َُِ ؽَِش٣ٍن   ( ٓٞطَ ا٠ُ هللا ٝا٠ُ ع٘زٚ ٖٓ اُؼِْ ثبهلل ٝثؤؽٌبٓٚ اُذ٤٘٣خ ٝأؽٌبّ اُغضاء. َٝ

ِ  كِٔب ٓذؽٞا اُوشإٓ ٝث٤٘ٞا ٓؾِٚ ٝٓشرجزٚ دػْٞٛ ا٠ُ اإل٣ٔبٕ ثٚ، كوبُٞا: ) َ٘ب أَِع٤جُٞا َداِػ٢َ هللاَّ َٓ ْٞ ( أ١: اُز١ ٣َب هَ

ال ٣ذػٞ اال ا٠ُ سثٚ ال ٣ذػًْٞ ا٠ُ ؿشع ٖٓ أؿشاػٚ ٝال ٟٛٞ ٝاٗٔب ٣ذػًْٞ ا٠ُ سثٌْ ٤ُض٤جٌْ ٣ٝض٣َ ػٌْ٘ 

لِْش  ًَ شش ٌٝٓشٝٙ، ُٜٝزا هبُٞا: ) ـْ َ٣ ٍْ ْٖ َػَزاٍة أ٤َُِ ِٓ  ْْ ًُ ٣ُِغْش َٝ  ْْ ٌُ ْٖ ُرُٗٞثِ ِٓ  ْْ ٌُ ( ٝارا أعبسْٛ ٖٓ اُؼزاة األ٤ُْ َُ

 كٔب صْ ثؼذ رُي اال اُ٘ؼ٤ْ كٜزا عضاء ٖٓ أعبة داػ٢ هللا. 

ْؼِغٍض ك٢ِ األْسِع  ) ُٔ ِ ك٤َََِْظ ثِ ْٖ ال ٣ُِغْت َداِػ٢َ هللاَّ َٓ  ٣ـبُجٚ ( كبٕ هللا ػ٠ِ ًَ ش٢ء هذ٣ش كال ٣لٞرٚ ٛبسة ٝالَٝ

ٍٖ  ٓـبُت. ) ج٤ِ ُٓ  ٍٍ ِٚ أ٤ََُِٝبُء أَُُٝئَِي ك٢ِ َػال ْٖ ُدِٝٗ ِٓ ٤ََُْظ َُُٚ  ( ٝأ١ ػالٍ أثِؾ ٖٓ ػالٍ ٖٓ ٗبدرٚ اُشعَ َٝ

 ٝٝطِذ ا٤ُٚ اُ٘زس ثب٣٥بد اُج٤٘بد، ٝاُؾغظ أُزٞارشاد كؤػشع ٝاعزٌجش؟

 *ثٔبرا اعزذٍ هللا عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ػ٠ِ اإلػبدح ثؼذ أُٞد؟  

 ْْ َُ َٝ َٔ  أَ ُْ ْٕ ٣ُْؾ٢َِ٤ ا َّٖ ثِوَبِدٍس َػ٠َِ أَ ِٜ ِْوِ ْْ ٣َْؼ٢َ ثَِخ َُ َٝ األَْسَع  َٝ اِد  َٝ ب َٔ َ اَُِّز١ َخََِن اُغَّ َّٕ هللاَّ ا أَ ْٝ َِّ ٣ََش ًُ ُ َػ٠َِ  َّٚ ر٠َ ث٠ََِ اِٗ ْٞ

 ( .  ٖٖ َش٢ٍْء هَِذ٣ٌش )

ٛزا اعزذالٍ ٓ٘ٚ رؼب٠ُ ػ٠ِ اإلػبدح ثؼذ أُٞد ثٔب ٛٞ أثِؾ ٜٓ٘ب، ٝٛٞ أٗٚ اُز١ خِن اُغٔبٝاد ٝاألسع ػ٠ِ 

ػظٜٔٔب ٝعؼزٜٔب ٝاروبٕ خِؤٜب ٖٓ دٕٝ إٔ ٣ٌزشس ثزُي ُْٝ ٣ؼ٢ ثخِوٜٖ ك٤ٌق رؼغضٙ اػبدرٌْ ثؼذ ٓٞرٌْ 

 ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ش٢ء هذ٣ش؟  

لَُشٝا َػَِ  ًَ  َٖ َّ ٣ُْؼَشُع اَُِّز٣ ْٞ َ٣ َٝ( َٕ لُُشٝ ٌْ ْْ رَ ْ٘زُ ًُ ب  َٔ َُْؼَزاَة ثِ ٍَ كَُزٝهُٞا ا َب هَب َسثِّ٘ َٝ َُْؾنِّ هَبُُٞا ث٠ََِ   ٠ اَُّ٘بِس أ٤َََُْظ ََٛزا ثِب

ٖٗ  َٕ ب ٣َُٞػُذٝ َٓ  َٕ ْٝ َّ ٣ََش ْٞ َ٣ ْْ ُ َّٜ ؤَٗ ًَ  ْْ َُُٜ َْ ال رَْغزَْؼِغ َٝ  َِ ُع َٖ اُشُّ ِٓ  ِّ َُْؼْض ب َطجََش أُُُٝٞ ا َٔ ًَ ْْ ٣َِْ ( كَبْطجِْش  جَضُٞا ااِل َعبَػخ  َُ

( َٕ ُْلَبِعوُٞ ُّ ا ْٞ ُْوَ َُِْٜي ااِل ا ُ٣ َْ ْٖ ََٜٗبٍس ثاَلٌؽ كََٜ ِٓ ٖ٘  . ) 

 *٣خجش هللا ُِٔشح اُضب٤ٗخ ك٢ ٛزٙ اُغٞسح ػٖ ؽبٍ اٌُلبس ػ٘ذ ػشػْٜ ػ٠ِ اُ٘بس ،كٔب ٛٞ ؽبُْٜ؟

ب ٝأْٜٗ ٣ٞثخٕٞ ٣ٝوبٍ ُْٜ: ٣خجش رؼب٠ُ ػٖ ؽبٍ اٌُلبس اُلظ٤ؼخ ػ٘ذ ػشػْٜ ػ٠ِ اُ٘بس اُز٢ ًبٗٞا ٣ٌزثٕٞ ثٜ

َُْؾنِّ  ) َب  ( كوذ ؽؼشرٔٞٙ ٝشبٛذرٔٞٙ ػ٤بٗب؟ )أ٤َََُْظ ََٛزا ثِب َسثِّ٘ َٝ ٍَ  ( كبػزشكٞا ثزٗجْٜ ٝرج٤ٖ ًزثْٜ )هَبُُٞا ث٠ََِ  هَب

 َٕ لُُشٝ ٌْ ْْ رَ ْ٘زُ ًُ ب  َٔ َُْؼَزاَة ثِ  ( أ١: ػزاثب الصٓب دائٔب ًٔب ًبٕ ًلشًْ طلخ الصٓخ. كَُزٝهُٞا ا

 ٓش هللا سعُٞٚ  رغبٙ أر٣خ أٌُزث٤ٖ أُؼبٗذ٣ٖ ُٚ؟*ثٔبرا أ

صْ أٓش رؼب٠ُ سعُٞٚ إٔ ٣ظجش ػ٠ِ أر٣خ أٌُزث٤ٖ أُؼبد٣ٖ ُٚ ٝإٔ ال ٣ضاٍ داػ٤ب ُْٜ ا٠ُ هللا ٝإٔ ٣وزذ١ ثظجش 

أ٢ُٝ اُؼضّ ٖٓ أُشع٤ِٖ عبداد اُخِن أ٢ُٝ اُؼضائْ ٝأُْٜ اُؼب٤ُخ اُز٣ٖ ػظْ طجشْٛ، ٝرْ ٣و٤ْٜ٘، كْٜ أؽن 

 ثبألعٞح ثْٜ ٝاُولٞ ٥صبسْٛ ٝاالٛزذاء ثٔ٘بسْٛ.  اُخِن

كبٓزضَ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ألٓش سثٚ كظجش طجشا ُْ ٣ظجشٙ ٗج٢ هجِٚ ؽز٠ سٓبٙ أُؼبدٕٝ ُٚ ػٖ هٞط 

ٝاؽذح، ٝهبٓٞا ع٤ٔؼب ثظذٙ ػٖ اُذػٞح ا٠ُ هللا ٝكؼِٞا ٓب ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ أُؼبداح ٝأُؾبسثخ، ٝٛٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

ػب ثؤٓش هللا ٓو٤ٔب ػ٠ِ عٜبد أػذاء هللا طبثشا ػ٠ِ ٓب ٣٘بُٚ ٖٓ األرٟ، ؽز٠ ٌٖٓ هللا ُٚ ك٢ ٝعِْ ُْ ٣ضٍ طبد

 األسع ٝأظٜش د٣٘ٚ ػ٠ِ عبئش األد٣بٕ ٝأٓزٚ ػ٠ِ األْٓ، كظ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رغ٤ِٔب. 

ْْ  ٝهُٞٚ: ) َُُٜ َْ ال رَْغزَْؼِغ ْ ٝؽٔوْٜ كال ٣غزخل٘ي ( أ١: ُٜئالء أٌُزث٤ٖ أُغزؼغ٤ِٖ ُِؼزاة كبٕ ٛزا ٖٓ عَِٜٜٝ

ْْ  ثغِْٜٜ ٝال ٣ؾِٔي ٓب رشٟ ٖٓ اعزؼغبُْٜ ػ٠ِ إٔ رذػٞ هللا ػ٤ِْٜ ثزُي كبٕ ًَ ٓب ٛٞ آد هش٣ت، ٝ ) ُ َّٜ ؤَٗ ًَ

ِْجَضُٞا  َ٣ ْْ َُ َٕ ب ٣َُٞػُذٝ َٓ  َٕ ْٝ َّ ٣ََش ْٞ ْٖ ََٜٗبٍس  ( ك٢ اُذ٤ٗب )٣َ ِٓ ( كال ٣ؾضٗي رٔزؼْٜ اُو٤َِ ْٝٛ طبئشٕٝ ا٠ُ ااِل َعبَػخ  

 اة اُٞث٤َ. اُؼز
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 *ٓب أُشاد ثوُٞٚ رؼب٠ُ: )ثالؽ(

 /أ١: ٛزٙ اُذ٤ٗب ٓزبػٜب ٝشٜٞرٜب ُٝزارٜب ثِـخ ٓ٘ـظخ ٝدكغ ٝهذ ؽبػش ه٤َِ. ٔ( ثاَلٌؽ  )

/أٝ ٛزا اُوشإٓ اُؼظ٤ْ اُز١ ث٤٘ب ٌُْ ك٤ٚ اُج٤بٕ اُزبّ ثالؽ ٌُْ، ٝصاد ا٠ُ اُذاس ا٥خشح، ٝٗؼْ اُضاد ٝاُجِـخ صاد ٕ

٣ٞطَ ا٠ُ داس اُ٘ؼ٤ْ ٝ ٣ؼظْ ٖٓ اُؼزاة األ٤ُْ، كٜٞ أكؼَ صاد ٣زضٝدٙ اُخالئن ٝأعَ ٗؼٔخ أٗؼْ هللا ثٜب 

 ػ٤ِْٜ. 

 *ٖٓ اُز١ ٣ِٜي ثبُؼوٞثبد؟

َِْٜيُ  ) ُ٣ َْ َٕ  ( ثبُؼوٞثبد ) كََٜ ُْلَبِعوُٞ ُّ ا ْٞ ُْوَ ( أ١: اُز٣ٖ ال خ٤ش ك٤ْٜ ٝهذ خشعٞا ػٖ ؽبػخ سثْٜ ُْٝ ٣وجِٞا ااِل ا

 اُؾن اُز١ عبءرْٜ ثٚ اُشعَ. 

 ٝأػزس هللا ُْٜ ٝأٗزسْٛ كجؼذ رُي ار ٣غزٔشٕٝ ػ٠ِ رٌز٣جْٜ ًٝلشْٛ ٗغؤٍ هللا اُؼظٔخ. 

  

 

 لمسبث بيبويت:

 (:59آّت )

 كهًت انكَشه بفخخ انكبؾ ًانكُشه بضًيب؟)د.ـبضم انغبيشائَ(* يب انفشق بني 

لَْن  َكْرًهاالَكره بفتح الكاؾ هو ما ٌؤتً من الخارج ٌقابله الطوع كما فً قوله تعالى )قُْل أَْنِفقُوا َطْوًعا أَْو 

ُكْم ُكْنُتْم َقْوًما َفاِسِقٌَن ) َل ِمْنُكْم إِنَّ َتَقبَّ  ( التوبة(.ٌُٖ٘

ُكُم اْلقَِتاُل َوُهَو  أما الُكره بضم ٌْ لَُكْم َوَعَسى أَْن  ُكْره  الكاؾ فهو ما ٌنبعث من الداخل ففً قوله تعالى )ُكِتَب َعلَ

ْعلَُم َوأَْنُتْم ََل  ٌَ  ُ ًئا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ ٌْ ر  لَُكْم َوَعَسى أَْن ُتِحبُّوا َش ٌْ ًئا َوُهَو َخ ٌْ رة( ( البقَٕٙٔتْعلَُموَن )َتْكَرُهوا َش

ِه إِْحَساًنا  ٌْ َنا اإْلِْنَساَن بَِوالَِد ٌْ جاءت كلمة الُكره ألن اإلنسان بطبٌعته ٌكره القتال وكذلك فً قوله تعالى )َوَوصَّ

ُه  هُ َوَبلََػ أَ  ُكْرًهاَوَوَضَعْتُه  ُكْرًهاَحَملَْتُه أُمُّ ْرَبِعٌَن َسَنًة َقاَل َربِّ َوَحْملُُه َوِفَصالُُه َثََلُثوَن َشْهًرا َحتَّى إَِذا َبلََػ أَُشدَّ

ًَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا َتْرَضاهُ َوأَْصلِ  ٌَِّتً إِنًِّ أَْوِزْعِنً أَْن أَْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتًِ أَْنَعْمَت َعلَ ْح لًِ فًِ ُذرِّ

َك َوإِنًِّ ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن ) ٌْ األم ثقٌل لٌس مفروضاً علٌها وإنما آآلم  ( األحقاؾ( الحمل فً نفسُ٘ٔتْبُت إِلَ

 الوضع والحمل وأي إنسان َل ٌرٌد المشقة لنفسه أصَلً.

( 58انًَْصِريُ ) ؤٌَِ اشْكُشْ نِِ ًَنٌَِانِذَّْكَ إِنََِّعَبيٍَِْْ  *يب انفشق بني آّت )ًًََصَّْْنَب انْإَِغَبٌَ بٌَِانِذَّْوِ دًََهَخْوُ ؤُيُّوُ ًَىْنًب عَهََ ًَىٍٍْ ًَـِصَبنُوُ ـِِ

دَخََّ إِرَا بَهَػَ ؤَشُذَّهُ ًَبَهَػَ  ًَـِصَبنُوُ ثَهَبثٌٌَُ شَيْشًادًََهَخْوُ ؤُيُّوُ كُشْىًب ًًََضَعَخْوُ كُشْىًب ًَدًَْهُوُ  إِدْغَبًَبنمًبٌ( ًآّت )ًًََصَّْْنَب انْإَِغَبٌَ بٌَِانِذَّْوِ 

سَِّّّخِِ إَِِِّ حُبْجُ ٌْ ؤَشْكُشَ َِعًَْخَكَ انَّخِِ ؤََْعًَْجَ عَهََِّ ًَعَهََ ًَانِذََُّ ًَؤٌَْ ؤَعًَْمَ صَبنِذًب حَشْضَبهُ ًَؤَصْهِخْ نِِ ـِِ رُؤَسْبَعِنيَ عَنَتً لَبلَ سَةِّ ؤًَْصِعْنِِ ؤَ
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يب ىِ دالنت ركش ًدزؾ )إدغبَبً(؟ ( األدمبؾ(؟ ًملبرا لْم يف األًىل عبيني ًيف انثبَْت ثالثٌٌ شيشاً 59ًإِنَْْكَ ًَإَِِِّ يٍَِ انًُْغْهًِِنيَ )

 )د.ـبضم انغبيشائَ(

حة باعتبار حمله وفصاله والحمل ٌمكن أن ٌكون ستة أشهر وقسم من الفقهاء العامٌن والثَلثون شهرا واض

استندوا إلى أن أقل الحمل ستة أشهر. هذا الحمل والفصال فذكر أقّل الحمل وهذه الفترة لٌست بٌد المرأة أو 

 (.ٙ+ٕٗقل الحمل ستة أشهر والفصال فً عامٌن والحمل ستة أشهر فهذه ثَلثون شهراً )الرجل لكن أ

ِه ُحْسًنا ٌْ َنا اإْلِنَساَن بَِوالَِد ٌْ َس لََك  َوإِن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبً مسؤلة إحساناً: فً آٌة أخرى قال )حسناً( )َوَوصَّ ٌْ َما لَ

ًَّ َمْرجِ  ُئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُوَن )ِبِه ِعْلم  َفََل ُتِطْعُهَما إِلَ ( العنكبوت( وفً آٌة )إحساناً( وفً آٌة لم 8ُعُكْم َفؤَُنبِّ

ٌذكرها. فً العنكبوت )حسنا(، فً لقمان لم ترد )إحساناً(، فً األحقاؾ وردت )إحساناً(. أوَلً المراتب: 

ه هذه مرتبة أعلى من الحسن. اإلحسان أكرم من الُحسن، تعامل اإلنسان حسناً أمر عادي لكن أن تحسن إلٌ

ِن أَِن اْشُكْر لِ  ٌْ ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِفً َعاَم ِه َحَملَْتُه أُمُّ ٌْ َنا اإْلِنَساَن بَِوالَِد ٌْ ًَّ قال )َوَوصَّ َك إِلَ ٌْ ً َولَِوالَِد

َس ٗٔاْلَمِصٌُر ) ٌْ لََك ِبِه ِعْلم  َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفً ( لقمان( قال )َوإِن َجاَهَداَك َعلى أَن ُتْشِرَك ِبً َما لَ

ا َمْعُروًفا ) ٌَ ْن ( لقمان( بٌنما فً العنكبوت قال )َوإِن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبً(، )على أن( فٌها تعهد. نقول ٘ٔالدُّ

ى )َقاَل إِنًِّ مثَلً زوجتك ابنتً لتعٌننً، زوجتك ابنتً على أن تعٌننً، )على أن تعٌننً( شرط كما قال تعال

ًَ ِحَجٍج ) ِن َعلَى أَن َتؤُْجَرنًِ َثَماِن ٌْ ًَّ َهاَت ( القصص(، )على أن( إشتراط. 2ٕأُِرٌُد أَْن أُنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَت

الوالدان فً آٌة لقمان أشد كفراً ٌشترطون علٌه الكفر )َوإِن َجاَهَداَك َعلى أَن ُتْشِرَك بًِ(، فً العنكبوت 

م هنا للتعلٌل. )على أن( أقوى للتشرط وفٌها اإلستعَلء. فلما كان فً العنكبوت أقل )لتشرك بً( الَل

ا َمْعُروًفا( وكل وصٌة لقمان  ٌَ ْن المجاهدة قال )حسناً( لٌست كالتً فً لقمان. فً لقمان قال )َوَصاِحْبُهَما فًِ الدُّ

مصاحبته مع الناس لٌؤمر فً المصاحبة مصاحبة األب َلبنه ٌنصحه وٌعلمه ومصاحبة اإلبن ألبٌه و

ٌَا  بالمعروؾ وٌنهى عن المنكر وأكثر وصٌة لقمان فً المصاحبة كٌؾ ٌتعامل مع اآلخرٌن، فً المصاحبة )

ََلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِؾ َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعزْ  ًَّ أَقِِم الصَّ ( َوََل 2ٔ) ِم اأْلُُمورِ ُبَن

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر ) َ ََل  َك لِلنَّاِس َوََل َتْمِش ِفً اأْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ َّللاَّ ْر َخدَّ ( َواْقِصْد فًِ َمْشٌَِك 8ُٔتَصعِّ

أقل من ذلك  ((. فً العنكبوت ما دام المسؤلة1َٔواْؼُضْض ِمن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمٌِر )

ُه ُكْرًها َوَوَضعَ  ِه إِْحَساًنا َحَملَْتُه أُمُّ ٌْ َنا اإْلِنَساَن بَِوالَِد ٌْ ْتُه صاحبهما. فً األحقاؾ لم ٌجاهداه على شًء )َوَوصَّ

ُه َوْهًنا َعلَى َوْهٍن( لم ٌذكر ُ٘ٔكْرًها ) (( هذان أبوان مإمنان. أوَلً ذكر حالتهم. فً لقمان قال )َحَملَْتُه أُمُّ

ُه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها( ألن  الوضع وإنما ذكر الحمل فقط، فً األحقاؾ ذكر الحمل والوضع )َحَملَْتُه أُمُّ

أحٌاناً اإلنسان شٌئاً صعباً لكن ٌضعه بٌسر لكن هنا الحالتٌن كره أَل ٌستحق األبوٌن اإلحسان؟ وهما مإمنان 

ِه أُؾ   ٌْ َ  ومستمران )َوالَِّذي َقاَل لَِوالَِد ْسَتِؽٌَثاِن َّللاَّ ٌَ لَُّكَما أََتِعَداِنِنً أَْن أُْخَرَج َوَقْد َخلَْت اْلقُُروُن ِمن َقْبلًِ َوُهَما 

لٌَِن ) قُوُل َما َهَذا إَِلَّ أََساِطٌُر اأْلَوَّ ٌَ ِ َحقٌّ َف لََك آِمْن إِنَّ َوْعَد َّللاَّ ٌْ ( األحقاؾ( إذن هذان األبوان مإمنان لذا 2َٔو

ن أعلى درجة من الحسن. فً العنكبوت استحقا الحسن فً المعاملة، فً لقمان لما جاهداه استحقا اإلحسا

 مجاهدة قوٌة قال صاحبهما. 
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ثم هناك مسؤلة: َّللا تعالى فً جمٌع القرآن إذا أمر بالبر والدعاء ٌستعمل الوالدٌن ولٌس األبوٌن فً القرآن 

المذكر الوالد واألبوٌن مثنى وؼلّب المذكر األب واألبوان  كله. مع العلم أن الوالدٌن مثنى والد ووالدة وؼلّب

أب وأم. )وبالوالدٌن إحساناً( هذه عامة لم ٌحدد ذكر صفة من كفر أو ؼٌره. )َربِّ اْؼفِْر لًِ َولَِوالَِديَّ َولَِمن 

الِِمٌَن  ًَ ُمْإِمًنا َولِْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمَناِت َوََل َتِزِد الظَّ ِت ٌْ َنا اْؼفِْر لًِ َولَِوالَِديَّ 8ٕإَِلَّ َتَباًرا )َدَخَل َب ( نوح( )َربَّ

قُوُم اْلِحَساُب ) ٌَ ْوَم  ٌَ ِن إِْحَساًنا )َٔٗولِْلُمْإِمنٌَِن  ٌْ اهُ َوِباْلَوالَِد ٌَّ ( ٖٕ( إبراهٌم( )َوَقَضى َربَُّك أََلَّ َتْعُبُدوْا إَِلَّ إِ

ْنُهَما اإلسراء( لم ٌذكر فً القرآن موقؾ بر أو دعاء إَل ب ِه لُِكلِّ َواِحٍد مِّ ٌْ لفظ الوالدٌن. فً آٌة الموارٌث )َوألََبَو

ا َتَرَك ) ُدُس ِممَّ ِن )ٔٔالسُّ ٌْ ا اْلُؽََلُم َفَكاَن أََبَواهُ ُمْإِمَن ( الكهؾ( لٌس فٌها مقام ذكر البر لذا 8ٓ( النساء(. )َوأَمَّ

( َل ٌستعمل األبوٌن. األبوٌن ٌستعملها فً مكان آخر.قال أبواه أما فً الدعاء فقال )َربِّ اْؼِفْر لًِ َولَِوا  لَِديَّ

التً تلد هً األم والوالد من الوَلدة والوَلدة تقوم بها األم وهذه إشارة أن األم  ما الفرق بٌن الوالد واألب؟

أولى بالصحبة وأولى بالبر قبل الوالد. لكن فً الموارٌث ألن نصٌب األب أكبر من نصٌب األم استعمل 

ا َتَرَك(. فً األموال ٌستعمل األبوٌن وفً الدعاء الوالدٌن.ا ُدُس ِممَّ ْنُهَما السُّ ِه لُِكلِّ َواِحٍد مِّ ٌْ  ألب )َوألََبَو

  

 (::5آّت )

( :5عْذَ انصِّذْقِ انَّزُِ كَبٌَُا ٌُّعَذًٌَُ )*)ؤًُْنَئِكَ انَّزٍَِّ ََخَمَبَّمُ عَنْيُىْ ؤَدْغٍََ يَب عًَِهٌُا ًَََخَجبًَصُ عٍَ عَِّْئَبحِيِىْ ـِِ ؤَصْذَبةِ انْجَنَّتِ ًَ

 األدمبؾ( ملبرا عنيى ًنْظ ينيى؟

 د.ـبضم انغبيشائَ :

ِقٌَن ) َتَقبَُّل َّللّاُ ِمَن اْلُمتَّ ٌَ َما  ٌُتقّبل منها والتً 2ٕ)َقاَل إِنَّ ( المائدة( فً القرآن ٌستعمل )من( مع الجهة التً 

ْرَفُع إِبْ  ٌَ َنا َتَقبَّْل ِمنَّا )ٌصدر عنها العمل )َوإِْذ  ِت َوإِْسَماِعٌُل َربَّ ٌْ ( البقرة( أي نحن 2َٕٔراِهٌُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَب

الجهة التً ٌصدر من عندنا العمل. لما ٌقول )عنهم( ٌتكلم عن العمل نفسه. فً األحقاؾ قال )أُْولَئَِك الَِّذٌَن 

عمل، أحسن ما عملوا أي العمل الصادر عنهم، ٌتقبل أحسن ما عملوا. َنَتَقبَُّل َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا( ذكر ال

ٌؤتً بـ )عن( مع العمل الصادر و)من( مع الجهة التً تعمل العمل، مع األشخاص. )عن( مع الشًء المتقبل 

ًرا  فً حد ذاته و)من( مع الشخص المتقّبل منه )إِْذ َقالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ إِنًِّ َنَذْرُت لَكَ  َما فًِ َبْطنًِ ُمَحرَّ

ْل ِمنًِّ ) ْل ِمَن اآلَخِر )َٖ٘فَتَقبَّ ٌَُتَقبَّ ( المائدة( )إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا لَْو أَنَّ 2ٕ( آل عمران( )َفُتقُبَِّل ِمن أََحِدِهَما َولَْم 

ْفَتُدوْا ِبِه ِمْن َعَذابِ  ٌَ ا ِفً األَْرِض َجِمًٌعا َوِمْثلَُه َمَعُه لِ اَمِة َما ُتقُبَِّل ِمْنُهْم ) لَُهم مَّ ٌَ ْوِم اْلقِ ( المائدة( من ٌَٖٙ

ِقٌَن ) َتَقبَُّل َّللّاُ ِمَن اْلُمتَّ ٌَ َما  ( المائدة( ربنا ٌستعمل )من( مع الجهة التً تعمل العمل 2ٕالشخص، )َقاَل إِنَّ

 صاحبة الشًء إنما )عن( مع العمل نفسه الذي ٌقبل َّللا عز وجل.
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 (:51آّت )

ًيف عٌسة األَفبل )نَّيُىْ دَسَجَبثٌ  آل عًشاٌ( (5:7َّعًَْهٌٌَُ ) عٌسة آل عًشاٌ لبل حعبىل )ىُىْ دَسَجَبثٌ عِنذَ انهَّوِ ًَانهَّوُ بَصِريٌ بًَِب*يف 

ألدمبؾ(؟ )د.ؤمحذ ا (51) دَسَجَبثٌ يًَِّّب عًَِهٌُا (األَفبل( ًيف األدمبؾ )ًَنِكُم8ٍّكَشِّىٌ ) عِنذَ سَبِّيِىْ ًَيَؽْفِشَةٌ ًَسِصْقٌ

 انكبْغَ(

اإلسراء( والدرجات نوعٌن درجة  (ٕٔ) فٌها درجات خٌال )َولآَلِخَرةُ أَْكَبُر َدَرَجاٍت َوأَْكَبُر َتْفِضٌَلً  أوَلً الجنة
العطاء. ٌعنً رئٌس وزراء أعلى درجة بعد رئٌس دولة قد ٌكون فقٌراً ما  للرجل ودرجة فً المنزلة فً

 جل عادي لكنً ملٌاردٌر ولكنً لست شٌخاً فالشٌخ درجة عالٌة هذا هو الشٌخ نفسهأنا ر عنده ؼٌر راتبه،

ناس ملوك  درجة عالٌة، هذا الملٌاردٌر له درجة عالٌة لٌس هو، لٌس شخصه بس عنده فً الجنة هكذا فً
والشهداء النبٌٌن والصدٌقٌٌن  )ٌا علً إنك ملك الجنة وذو قرنٌها( )أولئك مع الذٌن أنعم َّللا علٌهم من

لٌست درجة عالٌة لكن هو عنده أمَلك عالٌة .  والصالحٌن( وبالتالً هذا هو درجته عالٌة وفً ناس درجته
( هم درجات هو ( و )ُهْم َدَرَجات  عالً هو من ملوك الجنة. وحٌنئٍذ ملوك الجنة هم  الفرق بٌن )لَُّهْم َدَرَجات 
السابعة العاشرة المائة مائة درجة مائة كوكب  رابعةدرجات عالٌة. الشعب هناك ناس لهم هو فً الجنة ال

األرض ترلٌونات المرات ومضاعفات. إذاً هذا الفرق بٌن هم درجات  الجنة مائة كوكب كل كوكب بقدر هذه
 ولهم درجات.

 

 (::6آّت )

عًَْعًب هْنَب نَيُىْ *يب دالنت اعخخذاو األبصبس ببجلًع ًانغًع ببإلـشاد يف لٌنو حعبىل )ًَنَمَذْ يَكَّنَّبىُىْ ـًَِْب إٌِ يَّكَّنَّبكُىْ ـِْوِ ًَجَعَ

 ( األدمبؾ(؟ )د.ـبضم انغبيشائَ(:6) ًَنَب ؤَـْئِذَحُيُى يٍِّ شَِْءٍ عًَْعُيُىْ ًَنَب ؤَبْصَبسُىُىًَْؤَـْئِذَةً ـًََب ؤَؼْنََ عَنْيُىْ  ًَؤَبْصَبسًا

السمع مصدر. البصر ٌقولون هو العٌن فً المعجم إَل أنه مذكر وهً مإنثة. معناه آلة اإلبصار وُتجمع على 

أعٌن وعٌون. لكن الفرق أن العٌن قد تكون عمٌاء والبصر العٌن المبصرة التً تبصر تحدٌداً وهم قالوا أن 

ر وهً مإنثة. البصر ٌدل على العٌن المبصرة. هناك أمر آخر أن األبصار البصر هو العٌن إَل أنه مذك

تدرك اشٌاء مختلفة متعددة فً آن واحد مثل األلوان المختلفة ٌدركها البصر فً آن واحد، واَلختَلؾ فً 

تقول الطول والقصر والمتباعدة والقرٌبة ٌدركها فً آن واحد. أما السمع فَل إذا تكلم أحد وأنت تسمع لؽٌره 

له دعنً أسمع. البصر مدركاته كثٌرة ولذلك جمع لكثرة المتعلقات أما السمع أقّل. أنت تبصر أشٌاء متعددة 

قرٌبة وبعٌدة فً آن واحد. ٌتعدد البصر لتعدد المدركات أما السمع فلٌس كذلك. إذن هناك أمران: كونه إذا 

ل آذان. إذا كان هناك أمر آخر ٌجمع البصر كان بمعنى العٌن كما فً المعجم فالعٌن تجمع عٌون وأعٌن مث

 وهو تعدد مدركاته بخَلؾ السمع الذي لٌس مثل البصر. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:61آّت )

َ انْجٍِِّ ) (( ًمل ّصشح ببنمشآٌ كإٌ ّمٌل اعخًع َفش يٍ اجلٍ لشآَبً كًب لبل يف آّت ؤخشٍ 5*لبل حعبىل )لُمْ ؤًُدَِِ إِنََِّ ؤَََّوُ اعْخًََعَ ََفَشٌ يٍِّ

َ انْجٍِِّ َّغْخًَِعٌٌَُ انْمُشْآٌَ ) )ًَإِرْ  ( األدمبؾ( يب انفشق ؟)د.ـبضم انغبيشائَ(61صَشَـْنَب إِنَْْكَ ََفَشًا يٍِّ

هو قال )قرآناً عجباً( ولم ٌقل قل أوحً إلً أنه استمع نفر من الجن للقرآن بٌنما فً آٌة األحقاؾ ذكر القرآن 

َن  َك َنَفًرا مِّ ٌْ ًَ َولَّْوا إِلَى َقْوِمِهم )َوإِْذ َصَرْفَنا إِلَ ا قُِض ا َحَضُروهُ َقالُوا أَنِصُتوا َفلَمَّ ْسَتِمُعوَن اْلقُْرآَن َفلَمَّ ٌَ اْلِجنِّ 

نِذِرٌَن ) ْهِدي إِلَى ا1ٕمُّ ٌَ ِه  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ًقا لَِّما َب ا َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ ا َقْوَمَنا إِنَّ ٌَ قِّ َوإِلَى ْلحَ ( َقالُوا 

ْسَتقٌٍِم ) ْن َعَذاٍب أَلٌٍِم )َٖٓطِرٌٍق مُّ ٌُِجْرُكم مِّ ْؽفِْر لَُكم مِّن ُذُنوِبُكْم َو ٌَ ِ َوآِمُنوا ِبِه  ًَ َّللاَّ ا َقْوَمَنا أَِجٌُبوا َداِع ٌَ  )ٖٔ ))

ًَّ الكَلم عن القرآن، ذكر وفّصل فً القرآن ما لم ٌفّصل فً سورة الجن. فً سورة الجن قال )قُْل أُوحِ  ًَ إِلَ

َن اْلِجنِّ َفَقالُوا إِنَّا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا ) ُه اْسَتَمَع َنَفر  مِّ َنا أََحًدا ٔأَنَّ ْشِرَك ِبَربِّ ا بِِه َولَن نُّ ْشِد َفآَمنَّ ْهِدي إِلَى الرُّ ٌَ  )

ْستَ ٕ) ٌَ َن اْلِجنِّ  َك َنَفًرا مِّ ٌْ ا َحَضُروهُ َقالُوا أَنِصُتوا ((، بٌنما فً األحقاؾ قال )َوإِْذ َصَرْفَنا إِلَ ِمُعوَن اْلقُْرآَن َفلَمَّ

نِذِرٌَن )1ٕ) ًَ َولَّْوا إِلَى َقْوِمِهم مُّ ا قُِض ا َقْوَمَنا إِنَّا 1ٕ(( حضروا قراءة القرآن وأنصتوا لسماعه )َفلَمَّ ٌَ ( َقالُوا 

َن ٌَ  ٌْ ًقا لَِّما َب ْسَتِقٌٍم )َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ ْهِدي إِلَى اْلَحقِّ َوإِلَى َطِرٌٍق مُّ ٌَ ِه  ٌْ ا َقْوَمَنا َٖٓد ٌَ  )

ْن َعَذاٍب أَلٌٍِم ) ٌُِجْرُكم مِّ ْؽِفْر لَُكم مِّن ُذُنوِبُكْم َو ٌَ ِ َوآِمُنوا ِبِه  ًَ َّللاَّ (( َلحظ التفصٌل، فً األحقاؾ ٖٔأَِجٌُبوا َداِع

ن بٌنما فً سورة الجن كان الكَلم عن القرآن موجزاً وإشارة إلى فّصل فً ذكر القرآن ما دعا إلى ذكر القرآ

ا َسِمْعَنا قُْرآًنا َعَجًبا )  ((. فً مقام التفصٌل ٌفّصل وفً مقام اإلٌجاز ٌوجز مع أنه مفهوم.ٔالقرآن )إِنَّ

 (:73آّت )

(( ـًب انفشق بني 73ىل )َّيْذُِ إِنََ انْذَكِّ ًَإِنََ طَشِّكٍ يُّغْخَمِْىٍ )( اجلٍ( ًيف األدمبؾ لبل حعب6*لبل حعبىل )َّيْذُِ إِنََ انشُّشْذِ ـَأيَنَّب بِوِ )

 انشُشذ ًاحلك؟ ًكْؿ َفيى انهًغبث انبْبَْت يف آّخني؟)د.ـبضم انغبيشائَ(

الحق لٌس مناقضاً للُرشد وَل الُرشد مناقضاً للحق. الحق أعم من الُرشد، ٌعنً ٌوصؾ بالحق أحٌاناً ما َل 

ْنُهْم ُرْشًدا )ٌوصؾ بالرش ٌُخبر عنه بما َل ٌخبر بالحق ٌعنً )َفإِْن آَنْسُتم مِّ ( النساء( هل ٌمكن أن ٌقال ٙد و

ِر اْلَحّق )ٗٙآنستم منهم حقاً؟ كَل. )إِنَّ َذلَِك لََحقٌّ َتَخاُصُم أَْهِل النَّاِر ) ٌْ ٌٌَِّن ِبَؽ بِ ْقُتلُوَن النَّ ٌَ ( البقرة( ٔٙ( ص( )َو

ٌُْملِِل الَّذِ  ِه اْلَحقُّ ))َوْل ٌْ ( آل عمران( )َوَشِهُدوْا أَنَّ ٕٙ( البقرة( )إِنَّ َهـَذا لَُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ )8ٕٕي َعلَ

ُسوَل َحقٌّ ) ًْ آَدَم ِباْلَحقِّ )8ٙالرَّ َ اْبَن ِهْم َنَبؤ ٌْ ( المائدة( كلها َل ٌصح فٌها الُرشد، 2ٕ( آل عمران( )َواْتُل َعلَ

ٌَقُصُّ اْلَحقَّ )الحق أعم من الرشد )إِِن ا  ِ وْا إِلَى 2ْ٘لُحْكُم إَِلَّ لِِلّ ( األنعام( َل ٌصح أن ٌقال ٌقص الُرشد، )ُثمَّ ُردُّ

ُكُم اْلَحقُّ )ٕٙ)  َّللّاِ َمْوَلَُهُم اْلَحقِّ  ( ٌونس( الحق أعّم. وهذا أول فرق بٌن الحق ٕٖ( األنعام( )َفَذلُِكُم َّللّاُ َربُّ

ٌُذك ر فً أمور َل ٌصح فٌها ذكر الُرشد. األمر اآلخر أن الُرشد َل ٌقال إَل فً والرشد أن الحق أعم وأنه 
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العاقل العاقل ٌوصؾ بالُرشد أما الحق عام، نقول القتل بالحق، هذا المال حق لك، إذن َّللا هو الحق، الجنة 

 حق والنار حق. 

( األدمبؾ( يب دالنت 73ٌعََ يُصَذِّلًب نًَِّب بٍََْْ َّذَّْوِ َّيْذُِ إِنََ انْذَكِّ ًَإِنََ طَشِّكٍ يُّغْخَمِْىٍ )*)لَبنٌُا َّب لٌَْيَنَب إََِّب عًَِعْنَب كِخَببًب ؤَُضِلَ يٍِ بَعْذِ يُ

 اعخعًبل كهًت انطشّك بذل انصشاط؟)د.ـبضم انغبيشائَ(

الطرٌق أوَلً ما الفرق بٌن الحق وطرٌق مستقٌم؟ الحق هً العقائد الصحٌحة واألمور الثابتة الصحٌحة. 

ٌُسلك من األعمال. لماذا قال الطرٌق ولم ٌقل الصراط؟ الطرٌق هو السبٌل الذي تطرقه األرجل  المستقٌم ما 

ا َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى( هذا كَلم الجن معنى أن  ٌعنً مسلوك هذا هو الطرٌق، هو قبلها قال )إِنَّ

اًبا أُنِزَل ِمن َبْعِد ُموَسى( إذن سار على نفس الطرٌق ولم ٌبتدعه هذا طرٌق مسلوك لم ٌبتدعه صاحبه )ِكتَ 

ُسِل ) ْن الرُّ ( األحقاؾ( أما الصراط فهو 1)ٌهدي إلى صراط مستقٌم( طرٌق مسلوكة )قُْل َما ُكنُت ِبْدًعا مِّ

هذا  الطرٌق الواسع سمً الصراط ألنه ٌصرط السابلة ٌعنً ٌبلعهم، هو متسع ضخم أما الطرٌق فلٌس فٌه

 المعنى فقال )طرٌق مستقٌم(.

 (:75آّت )

 *يب انفشق بني ّؽفش نكى يٍ رٌَبكى ًّؽفش نكى رٌَبكى؟)د.ـبضم انغبيشائَ(

)من( تبعٌضٌة، للتبعٌض أي بعضاً من ذنوبكم. بحسب السٌاق تؽفر بعض الذنوب أو الذنوب جمٌعاً. لكن 

فً القرآن كله، أما )ٌؽفر لكم  إَل فً أمة محمد هنالك أمر وهو أنه لم ٌرد فً القرآن )ٌؽفر لكم ذنوبكم( 

 ولؽٌرهم.  من ذنوبكم( فعاّمة ألمة محمد 

 (:79آّت )

؟)د.ـبضم 79ً)بالغ( عٌسة األدمبؾ آّت  96* يب انفشق يٍ اننبدْت انبْبَْت بني لٌنو حعبىل )ىزا بالغ نهنبط( عٌسة ابشاىْى آّت 

 انغبيشائَ(

خبر لمبتدأ محذوؾ وتقدٌره هذا بَلغ. ففً سورة األحقاؾ سٌاق اآلٌات كلمة بَلغ فً سورة األحقاؾ هً 

التً قبلها والمقام هو مقام إٌجاز لذا اقتضى حذؾ المبتدأ فجاءت كلمة بَلغ ولم ٌخبرنا َّللا تعالى هنا 

الؽرض من البَلغ . أما فً سورة ابراهٌم فإن اآلٌات التً سبقت اآلٌة )هذا بَلغ للناس( فّصلت البَلغ 

الُِموَن ( آٌة  ْعَمُل الظَّ ٌَ ا   .ٕٗوالؽرض منه من اآلٌة )َوَلَ َتْحَسَبنَّ َّللّاَ َؼاِفَلً َعمَّ
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الىصبيب العمليت:

 بنور القرآن وأقبلً على تدبر آٌاته واستخرجً كنوزه . يهتدا 

 فً مخلوقات هللا  فهً تزٌد اإلٌمان . يتفكر 

 بخٌري الدنٌا وآلخر  يألوامر هللا واستسلمً له تفوز يانقاد. 

 . عدم معرفة النبً صلى هللا علٌه وسلم بالغٌب إال ما أطلعه هللا علٌه 

 . وجود ما ٌثبت نبوة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم فً الكتب السابقة 

 . لست مكلف بالهداٌة ما علٌك إال البالغ 

 . نزل القرآن باللسان العربً لٌسهل تناوله وٌتٌسر تذكره 

  باإلحسان للوالدٌن .الوصٌة 

 . البر بالوالدٌن ثمراته فً الدنٌا واآلخرة 

 . التحذٌر من العقوق 

 على تربٌة  أوالدك تربٌة صالحة . ًاحرص 

 . أدع ألوالدك بالصالح وجنبهم المنكرات وهذا من اإلحسان لهم 

 . بٌان خطر التوسع فً ملذات الدنٌا ألنها تشغل عن اآلخرة 

 لجاهل من اتعظ بنفسه .العاقل من اتعظ بغٌره وا 

 لك ذكر حسن بعد موتك . ًاترك 

 . الجحود ال ٌأتً إال مع شخص عرف الحق ثم أنكره نسأل هللا العافٌة والسالمة 

 آلٌات هللا .نصاتا واستماعا إ االجن أحسن من 

 ًوتنفع ًس وخاصة مجالس الذكر فأنصت لتنتفعلإذا كنت فً مج . 

 بلغوا علنً ولو آٌة ( . تعلمتٌهً ما إذا حضرت مجلسا أو علما فبلغ ( 

 . االستعداد لٌوم القٌامة باألعمال الصالحة 

  العزم من الرسل فً الصبر على الدعوة إلى هللا .  بأولًاإلقتداء 

 .االستجابة إلى الحق تقتضً المسارعة فً الدعوة إلٌه  
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 سورة األحــــقـــــاف

 :مع خىاتيمهب األحقبف سىرةتىبسب فىاتح 

 َُ ِْ٘ض٣ ِْ )هبٍ ك٢ أُٜٝب )رَ ٤ٌِ َُْؾ َُْؼِض٣ِض ا ِ ا َٖ هللاَّ ِٓ ٌِزَبِة  ُْ ِّٖ ٕا ُِْغ َٖ ا ِٓ ا  اِْر َطَشْكَ٘ب ا٤ََُِْي َٗلَش  َٝ (( ٝك٢ أٝاخشٛب )

( َٖ ِْ٘زِس٣ ُٓ  ْْ ِٜ ِٓ ْٞ ا ا٠َُِ هَ ْٞ َُّ َٝ ب هُِؼ٢َ  َّٔ ِْٗظزُٞا كََِ ب َؽَؼُشُٝٙ هَبُُٞا أَ َّٔ َٕ كََِ ُْوُْشآَ َٕ ا ُؼٞ ِٔ ا ((، ٛئالء ٗلش اُغٖ رٛج٣ٕ2َْٞغزَ

ب َؽَؼُشُٝٙ هَبُُ  َّٔ َٕ كََِ ُْوُْشآَ َٕ ا ُؼٞ ِٔ ِّٖ ٣َْغزَ ُِْغ َٖ ا ِٓ ا  اِْر َطَشْكَ٘ب ا٤ََُِْي َٗلَش  َٝ ب ٣غزؼٕٔٞ اُوشإٓ اُز١ أُٗضٍ ) َّٔ ِْٗظزُٞا كََِ ٞا أَ

( َٖ ِْ٘زِس٣ ُٓ  ْْ ِٜ ِٓ ْٞ ا ا٠َُِ هَ ْٞ َُّ َٝ ٍَ 2ٕهُِؼ٢َ  ِْٗض ًِزَبث ب أُ ْؼَ٘ب  ِٔ َ٘ب اَِّٗب َع َٓ ْٞ ِ  ( هَبُُٞا ٣َب هَ َٖ هللاَّ ِٓ ٌِزَبِة  ُْ َُ ا ِْ٘ض٣ َٞع٠( )رَ ُٓ ْٖ ثَْؼِذ  ِٓ

( ِْ ٤ٌِ َُْؾ َُْؼِض٣ِض ا  ((ٕا

 ٣غزخذّ اُوشإٓ اٌُزبة ٝاُوشإٓ ٝاُزًش كٔب اُلشم ث٤ٜ٘ب؟  عئاٍ:

اٌُزبة ٖٓ اٌُزبثخ ٝاُوشإٓ ٖٓ اُوشاءح ٝاُوشإٓ ك٢ اُِـخ ٓظذس ٖٓ اُوشآءح هشأ هشاءح ٝهشآٗب . اُوشإٓ ك٢ 

)أُظؾق ٖٓ  ؼَ هشأ صْ طبس ػِٔب  ػ٠ِ ٛزا اٌُزبة اُز١ أُٗضٍ ػ٠ِ ع٤ذٗب ٓؾٔذ األطَ ٓظذس ُِل

اُظؾق(. كبٌُزبة ٌٓزٞة ألٗٚ ٌٓزٞة ك٢ اُِٞػ أُؾلٞظ ٝثو٤خ اٌُزت اُز٢ أٗضُذ ٝاُوشإٓ ًبٕ ٣ُوشأ، ٣ٌُزت 

 ٣ٝوشأ، ٌٓزٞة ٝٓوشٝء. ر٘ض٣َ اٌُزبة ألٗٚ ٌٓزٞة ػ٘ذ هللا ك٢ اُِٞػ أُؾلٞظ ٝهشإٓ ألٗٚ ٣ُوشأ. 

اأْلَسْ  َٝ اِد  َٝ ب َٔ ب َخَِْوَ٘ب اُغَّ َٓ ِْٗزُسٝا ك٢ أٍٝ اُغٞسح هبٍ ) ب أُ َّٔ لَُشٝا َػ ًَ  َٖ اَُِّز٣ َٝ  ٠  ّٔ َغ ُٓ  ٍَ أََع َٝ َُْؾنِّ  ب ااِلَّ ثِب َٔ ب ث٤ََُْٜ٘ َٓ َٝ َع 

( َٕ ْؼِشُػٞ َّٖ ثِوَبدِ ُٖٓ ِٜ ِْوِ ْْ ٣َْؼ٢َ ثَِخ َُ َٝ اأْلَْسَع  َٝ اِد  َٝ ب َٔ َ اَُِّز١ َخََِن اُغَّ َّٕ هللاَّ ا أَ ْٝ ْْ ٣ََش َُ َٝ ٍس َػ٠َِ (( ٝك٢ آخشٛب هبٍ )أَ

ْٕ ٣ُْؾ٢ِ٤َ  َِّ َش٢ٍْء هَِذ٣ٌش ) أَ ًُ ُ َػ٠َِ  ر٠َ ث٠ََِ اَِّٗٚ ْٞ َٔ ُْ (( أعَ ٓغ٠ٔ ك٢ ا٣٥خ األ٠ُٝ ٓب ٛٞ ٛزا األعَ؟ أعَ ٖٖا

ٓغ٠ٔ ٣ؼ٢٘ ٣ّٞ اُو٤بٓخ. أُْٝ ٣شٝا إٔ هللا اُز١ خِن اُغٔٞاد ٝاألسع )اٗب خِو٘ب اُغٔٞاد ٝاألسع( أ٤ُظ 

لَُشٝا َػ٠َِ اَُّ٘بِس هللا ثوبدس ػ٠ِ إٔ ٣ؾ٢٤ أُٞر٠ ثٜزا األعَ أُغ٠ٔ؟ ث٠ِ  ًَ  َٖ َّ ٣ُْؼَشُع اَُِّز٣ ْٞ َ٣ َٝ هبدس عجؾبٗٚ. )

( َٕ لُُشٝ ٌْ ْْ رَ ْ٘زُ ًُ ب  َٔ َُْؼَزاَة ثِ ٍَ كَُزٝهُٞا ا َب هَب َسثِّ٘ َٝ َُْؾنِّ هَبُُٞا ث٠ََِ  ِْٗزُسٝا ٖٗأ٤َََُْظ ََٛزا ثِب ب أُ َّٔ لَُشٝا َػ ًَ  َٖ اَُِّز٣ َٝ ( ))

( َٕ ْؼِشُػٞ َِ  (( كؼبهجزْٜ إٔ ٣ؼشػٞا ػ٠ُِٖٓ ُع َٖ اُشُّ ِٓ  ِّ َُْؼْض ب َطجََش أُُُٝٞ ا َٔ ًَ اُ٘بس. صْ هبٍ ك٢ اُٜ٘ب٣خ )كَبْطجِْش 

ْٖ ََٜٗبٍس ثاََلٌؽ كََٜ  ِٓ ِْجَضُٞا ااِلَّ َعبَػخ   َ٣ ْْ َُ َٕ ب ٣َُٞػُذٝ َٓ  َٕ ْٝ َّ ٣ََش ْٞ َ٣ ْْ ُ َّٜ ؤَٗ ًَ  ْْ َُُٜ َْ اَل رَْغزَْؼِغ َٝ َٕ ُْلَبِعوُٞ ُّ ا ْٞ ُْوَ َُِْٜي ااِلَّ ا ُ٣ َْ

ب ٣ُ (( ٖ٘) َٓ ْٕ أَرَّجُِغ ااِلَّ  ْْ اِ ٌُ اَل ثِ َٝ َُ ث٢ِ  ب ٣ُْلَؼ َٓ ب أَْدِس١  َٓ َٝ  َِ ُع َٖ اُشُّ ِٓ ب  ُْ٘ذ ثِْذػ  ًُ ب  َٓ  َْ َٞؽ٠ ا٢ََُِّ ٝك٢ األٍٝ هبٍ )هُ

( ٌٖ ج٤ِ ُٓ ب أََٗب ااِلَّ َِٗز٣ٌش  َٓ (( هَ ٓب ً٘ذ ثذػب  ٖٓ اُشعَ كبطجش ًٔب طجش أُٝٞ اُؼضّ ٖٓ اُشعَ، كبٗي ُغذ 2َٝ

 طجش ًٔب طجشٝا ٝٓب أدس١ ٓب ٣لؼَ ث٢ ٝال ثٌْ.ثذػب  كب

 اُوشإٓ ٣لغش ثؼؼٚ ثؼؼب  كَٜ ٛ٘بى رلغ٤ش ُِوشإٓ ثبُوشإٓ؟  عئاٍ:

ٛٞ ٖٓ ششٝؽ أُلغِّش إٔ ٣٘ظش ك٢ ا٣٥بد أُزشبثٜخ ٝأُزوبسثخ ٝٓب ٣٘جـ٢ ُِٔلغِّش إٔ ٣زظق ثٜزٙ األٓٞس ألٗٚ 

ٔؼ٠٘ أٝ ٓخظظخ أٝ ػبٓخ؟ ٤ًق ٝسدد ٛزٙ ارا ًبٗذ ُلظخ ٝسدد ٣شٟ ٤ًق ٝسدد ك٢ اُوشإٓ ثٜزا اُ

 اُِلظخ ك٢ اُوشإٓ.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محمد ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 ٌّطٍؼٙب ِشاػبح وفشٚا، ٓاٌز٠ عٛسح ٚصبٌضٙب اٌمزبي، عٛسح ٚصب١ٔٙب ِؾّذ، عٛسح أٌٚٙب: أعّبء ص٩صخ ٌٙب 

 إٌجٟ اعُ أْ ٚٚعٙٗ ا٤ٚي، ا٨عُ ٘ٛ ٚا٤شٙش". أػّبٌُٙ أػً هللا عج١ً ػٓ ٚطذٚا وفشٚا اٌز٠ٓ"

 ٚوزت اٌغٕخ وزت ثؼغ فٟ اٌمزبي ثغٛسح رغ١ّزٙب ٚأِب. اٌضب١ٔخ ا٠٢خ فٟ روش لذ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ

 ا٠٢خ فٟ روشد لذ اٌمزبي ٌفظخ أْ ٚوّب اٌشاثؼخ، ا٠٢خ فٟ ف١ٙب روشد اٌمزبي ِششٚػ١خ ف٥ْ اٌزفغ١ش؛

 .ِٕٙب اٌؼشش٠ٓ

 ِٓذ١ٔخ ثؤٔٙب اٌمٛي أطؾٙب ألٛاي، ص٩صخ ِذ١ٔخ أٚ ِى١خ ِؾّذ عٛسح وْٛ فٟ ٌٍّفغش٠. 

 اٌىبفشْٚ ٠غؼشٖ ظب٘شا   ِبد٠ب   طشاػب   أوبْ عٛاء. ٚاٌىبفش٠ٓ اٌّئ١ِٕٓ ث١ٓ اٌظشاع: اٌغٛسح ِؾٛس 

 .ٚساءٖ ٠زخفْٛ اٌزٞ ا٠٦ّبْ عزبس ٚساء ِٓ إٌّبفمْٛ ٠ذ٠شٖ خف١ب   طشاػب   وبْ أَ اٌمزبي، اٌٝ ٠ٚظً

 ١ٌؼشف إٌّبفمخ صُ اٌىبفشح ٌٍشخظ١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٚإٌفغ١خ اٌفىش٠خ ا٩ٌِّؼ اٌىش٠ّخ اٌغٛسح رؼشع 

 ٔٙبُ٘ وّب ٌٙب، وشا١٘زُٙ ػٍٝ ٚعً ػض هللا ٔض ؽشٚة ٌخٛع ٠ؼطشُ٘ اٌزٞ ػذُٚ٘ اٌّئِْٕٛ

 (.اٌؼبف١خ هللا ٚعٍٛا اٌؼذٚ، ٌمبء رزّٕٛا ٨) ر١ّٕٙب ػٓ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ سعٌُٛٙ

 ٟٚإٌفغ١خ اٌفىش٠خ ا٩ٌِّؼ رؼشع ٚاٌّئِٕخ اٌىبفشح اٌشخظ١خ ٩ٌِّؼ اٌغٛسح روش خظُ ف 

 ٚإٌّبفم١ٓ اٌىفبس ٚث١ٓ ث١ُٕٙ اٌذائش اٌظشاع ؽٛي ؽمبئك ٚرمشس اٌّئ١ِٕٓ، ٌشخظ١خ ٚاٌغٍٛو١خ

 .ٚصّشارٗ ِٚمزؼ١برٗ اٌظشاع ٘زا ٚؽىّخ

 

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

 اٌجغٍّخ؛ اٌج١ٓ ِٓ عمطذ ٌٛ ثؾ١ش ا٤ؽمبف عٛسح ٟٚ٘ لجٍٙب ِٚب ِؾّذ عٛسح ث١ٓ ٚر٩ؽُ ارظبي ٕ٘بن   

" اٌفبعمْٛ اٌمَٛ ا٨ ٠ٍٙه فًٙ" ثمٌٛٗ ا٤ؽمبف عٛسح رؼبٌٝ هللا خزُ أْ فجؼذ. ف١ٗ رٕبفش ٨ ٚاؽذا   ِزظ٩   ٌىبٔب

 ِؾّذ عٛسح أٚي فٟ اٌشجٙخ رٍه رؼبٌٝ هللا دفغ طبٌؾخ؟ أػّبي ٌٚٗ اٌفبعك ٠ٍٙه و١ف: لبئً ٠مٛي أْ ٠ّىٓ

 ا٩٘٦ن ٠ّزٕغ فٍُ ٠ٛعذ ٌُٚ ػًّ ٌُٙ ٠جك ٌُ أٞ" أػّبٌُٙ أػً هللا عج١ً ػٓ ٚطذٚا وفشٚا اٌز٠ٓ"  فمبي

 .ا٤ؽمبف فٟ اٌّزوٛس

 اٌجغٍّخ عمطذ ٌٛ ثؾ١ش ا٤ؽمبف، عٛسح فٟ عٍّخ آخش ِٓ ثذي ِؾّذ عٛسح فٟ عٍّخ أٚي اػزجبس ٠ّٚىٓ

 ".أػّبٌُٙ أػً هللا عج١ً ػٓ ٚطذٚا وفشٚا اٌز٠ٓ" "اٌفبعمْٛ اٌمَٛ ا٨ ٠ٍٙه فًٙ" ا٢رٟ إٌؾٛ ػٍٝ ٨رظ٩
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 سورة مــــحــــمـــــد

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ ٔج١ٗ ػٍٝ إٌّضي ٚؽ١ٗ خمٚؽم١ رؼبٌٝ، هللا ٚؽذا١ٔخ د٨ئً رؼّٕذ ا٤ؽمبف عٛسح   

 طٍٝ اٌشعٛي ٚؽضذ اٌىبفشْٚ، ا١ٌٗ ٠ظ١ش اٌزٞ اٌّآي ٚػشػذ اٌّششو١ٓ، شجٙبد ٚدؽغ اٌششن، ٚٔمغ

 عٛسح أِب. ا٢عٍخ أَ اٌؼبعٍخ فٟ أوبْ عٛاء ف١ُٙ رؼبٌٝ هللا ِٛػٛد ٠زؾمك ؽزٝ اٌظجش ػٍٝ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا

 ٚث١ٕذ ا٤ؽمبف، عٛسح فٟ د٨ئٍّٙب ارؼؾذ اٌزٞ ٚثبٌٛؽٟ ثبٌٛؽذا١ٔخ اٌىبفش٠ٓ ٘ئ٨ء طفبد فزؼّٕذ ِؾّذ

 فٟ أِضبٌُٙ ا١ٌٗ طبس اٌزٞ اٌّآي ٌّؼشفخ ا٤سع فٟ اٌغ١ش ػٍٝ ٚؽضذ رؼبٌٝ، عج١ٍٗ ػٓ اٌظذ ػٍٝ ؽشطُٙ

 .ِٕٗ طٛسا   ا٤ؽمبف عٛسح ػشػذ اٌزٞ اٌّآي ٚ٘ٛ اٌذ١ٔب،

 ٌٚٙزا اٌىبفش٠ٓ، فٟ ٚعً ػض هللا عٕخ رؾمك فٟ ِغئ١ٌٚبرُٙ رؾًّ اٌٝ اٌّئ١ِٕٓ رذفغ ِؾّذ عٛسح أْ ػٍٝ

 .ا٤عش أٚ ثبٌمزً عج١ٍٗ ػٓ طذُ٘ ػٍٝ اٌىبفش٠ٓ ٘ئ٨ء ٚثّؼبلجخ رؼبٌٝ، هللا د٠ٓ ثٕظشح ا٤ِش ف١ٙب ٚسد
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 تدارس السىرة كبملت:

 :المىضىعي للسىرةالتفسير 

 اٌمزبي ػٍٝ اٌّئ١ِٕٓ ٚؽش اٌظشاع ثطشفٟ ِٛعض رؼش٠ف( ٙ – ٔ) ا٠٢بد. 

 اٌغبثك اٌّمطغ فٟ ػَشف أْ ثؼذ. ٚاٌىبفش٠ٓ اٌّئ١ِٕٓ فٟ رزجذي ٨ اٌزٟ هللا عٕخ( ٘ٔ – 7) ا٠٢بد 

 اْ ػِّٛب   ٔظشرٗ ػٍٝ ٕ٘ب اٌّئ١ِٕٓ ٠ؾشع اٌىفبس لزبي ػٍٝ اٌّئِٓ اٌطشف ٚؽش اٌظشاع ثطشفٟ

 فٟ رزجذي ٨ اٌزٟ عٕزٗ ٟ٘ فزٍه ٌٍىبفش٠ٓ، ٚاٌؼ٩ي ٚاٌزؼظ ٤ٔفغُٙ، ٚاٌزضج١ذ إٌظش ِٕٗ أسادٚا

 ث١ٓ ٚاٌزّب٠ض. اٌغبثم١ٓ ػٛالت فٟ ٌٍٕظش ا٤سع فٟ ثبٌغ١ش ِؼب٠ٕزٙب ٠ّىٓ اٌزٟ اٌشٛا٘ذ ؽغت اٌذ١ٔب

 .ا٢خشح اٌٝ ع١ّزذ اٌطشف١ٓ

 فٟ رؼبٌٝ هللا ث١ٓ ٌّب. اٌّئ١ِٕٓ ٚث١ٓ ث١ُٕٙ ٚاٌّٛاصٔخ ثبٌّٕبفم١ٓ اٌزؼش٠ف( ٖٓ – ٙٔ) ا٠٢بد 

 ٚػبلجزٗ، إٌّبفك ؽبي ٕ٘ب روش ٚػبلجزٗ، اٌّئِٓ ثؾبي ِٛاصٔخ ٚػبلجزٗ اٌىبفش ؽبي اٌغبثم١ٓ اٌّمطؼ١ٓ

 هللا طٍٝ هللا سعٛي شخض اصاء ِٚٛلفُٙ إٌّبفم١ٓ ِغ اٌغٌٛخ  فٙزٖ ٚػبلجزٗ، اٌّئِٓ ثؾبي ٚٚاصّٔٙب

 أُٔٙ ثبػزجبس أٚ اٌىبفش٠ٓ، ِٓ فشلخ أُٔٙ ثبػزجبس ٕ٘ب إٌّبفم١ٓ فزوش. اٌىش٠ُ اٌمشآْ ٚاصاء ٚعٍُ ٌؼ١ٗ

 .ِؼُٙ ثب٦ع٩َ ِزظب٘شْٚ أُٙ ؽ١ش اٌّغ١ٍّٓ ِٓ ؽبئفخ اٌظب٘ش فٟ

 اٌغبثك اٌّمطغ فٟ ث١ٓ ٌّب. ا٠٦ّبْ رىب١ٌف ٌزؾًّ اٌّئ١ِٕٓ ٚدفغ اٌؼب١ٌٓ رٙذ٠ذ( 3ٖ – 2ٕ) ا٠٢بد 

 اٌىش٠ُ، اٌمشآْ ٚاصاء ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا طٍٝ اٌشعٛي شخض اصاء ِٚٛلفُٙ ٚػبلجزُٙ إٌّبفم١ٓ ؽبي

 ا٨ثز٩ء فٟ اٌّزّضٍخ ا٠٦ّبْ رىب١ٌف ثزؾًّ اٌّئ١ِٕٓ ٚأِش ا١ٌٙٛد، ِغ ٚرآِشُ٘ اٌغٙبد ِٓ ِٚٛلفُٙ

 ٠ىْٛٔٛ ٨ آخش٠ٓ ثمَٛ ٠ؤرٟ ثؤْ رٌٛٛا ُ٘ اْ ٚ٘ذدُ٘ اٌطش٠ك، ؽٛي ػٍٝ ٚاٌظجش ٚاٌطبػخ ثبٌغٙبد

 .اٌزىب١ٌف ٘زٖ فٟ اٌزفش٠ؾ فٟ ِضٍُٙ

 

 :التمهيد

ؾّذهلل ٚاٌظ٩ح ٚاٌغ٩َ ػٍٝ سعٛي هللا ، اٌٍُٙ ػٍّٕب ِب٠ٕفؼٕب ٚأفؼٕب ثّب ػٍّزٕب ٚصدٔب ػٍّب ٚ٘ذٜ اٌ  ثغُ هللا

 ٚرمٝ..

 اٌٍُٙ اسصلٕب ا٦خ٩ص ٚاٌجشوخ ٚاٌمجٛي ٚاٌظذق.
 

اٌٝ إٌٛس ٚرجظ١شُ٘ ثبٌطش٠ك اٌم٠ُٛ اٌزٞ ا٦ع٩َ د٠ٓ ٘ذا٠خ ٚسؽّخ ٘ذفٗ ا٤عّٝ اخشاط إٌبط ِٓ اٌظٍّبد 

 ٠ٙذ٠ُٙ اٌٝ عٕبد إٌؼ١ُ.

٦ٚخشاط إٌبط ِٓ اٌظٍّبد اٌٝ إٌٛس ٚٔشش ا٦ع٩َ ٚالبِخ اٌؼذي ،دفغ اٌظٍُ ٚاٌفغبد ٌٚزىْٛ وٍّخ هللا ٟ٘ 

 اٌؼ١ٍب ٠ٚىْٛ اٌذ٠ٓ هلل ششع هللا اٌغٙبد فٟ عج١ٍٗ .

ػ١ٍٗ ٚعٍُ عئً أٞ اٌؼًّ أفؼً؟لبي: ا٠ّبْ ثبهلل ٚثشعٌٛٗ  ػٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ ػٓ إٌجٟ طٍٝ هللا

 ،ل١ً صُ ِبرا؟ لبي:اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا.

 (اٌذسعز١ٓ وّب ث١ٓ اٌغّبء ٚا٤سع ٚؽذ٠ش)اْ فٟ اٌغٕخ ِبئخ دسعخ أػذ٘ب هللا ٌٍّغب٘ذ٠ٓ فٟ عج١ً هللا ِب ث١ٓ
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٦ػ٩ء وٍّخ هللا رؼبٌٝ ٚرج١ٍغ دػٛرٗ فبٌغٙبد رسٚح عٕبَ ا٦ع٩َ ِٚٓ أػٍٝ اٌمشثبد ٚأعً اٌطبػبد ،ششع 

 ٌٍٕبط وبفخ .

ػٓ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب لبٌذ: لبي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )ٌٍش١ٙذ ػٕذ هللا عجغ خظبي ،أْ ٠غفش ٌٗ فٟ أٚي 

دفؼخ ِٓ دِٗ ،٠ٚشٜ ِمؼذٖ ِٓ اٌغٕخ ٠ٚؾٍٝ ؽٍخ ا٠٦ّبْ ،٠ٚغبس ِٓ ػزاة اٌمجش ٠ٚؤِٓ ِٓ اٌفضع ا٤وجش 

ربط اٌٛلبس ا١ٌبلٛرخ ِٕٗ خ١ش ِٓ اٌذ١ٔب ِٚب ف١ٙب ،٠ٚضٚط ص١ٕٓ ٚعجؼْٛ صٚعخ ِٓ  ،٠ٚٛػغ ػٍٝ سأعٗ

 اٌؾٛس،٠ٚشفغ فٟ عجؼ١ٓ أٔغبٔب ِٓ ألبسثٗ (ؽذ٠ش ؽغٓ.

 لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ)ِٓ عؤي اٌشٙبدح ثظذق ثٍغٗ هللا ِٕبصي اٌشٙذاء ٚاْ ِبد ػٍٝ فشاشٗ (

 سٚاٖ ِغٍُ.

 بدح.ٔغؤي هللا أْ ٠شصلٕب اٌشٙ

ٚلذ ؽضٕب د٠ٕٕب ػٍٝ اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا ،فغؼً ا٠٦ّبْ ثبهلل ٚسعٌٛٗ ٚاٌغٙبد فٟ عج١ٍٗ ٟ٘ اٌزغبسح اٌؼظ١ّخ 

إٌّغ١خ ِٓ اٌؼزاة ا١ٌ٤ُ ٠َٛ اٌم١بِخ فخظٗ هللا ثبٌزوش ٌىٛٔٗ ِٓ أػظُ شؼبئش ا٦ع٩َ ٌّٚب ٠زشرت ػ١ٍٗ ِٓ 

خ ف١ٙب ِٓ اٌؾش ػٍٝ اٌغٙبد ٚاٌزشغ١ت ٚاٌزش٠ٛك ٌٗ ٚث١بْ اٌّظبٌؼ اٌؼظ١ّخ ٚاٌؼٛالت اٌؾ١ّذح فب٠٢بد اٌمشآ١ٔ

 فؼٍٗ ٚفؼً اٌّغب٘ذ٠ٓ.

ٚػذَ رؾذ٠ش إٌفظ ثبٌغٙبد شؼجخ ِٓ شؼت إٌفبق ،لبي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ : )ِٓ ِبد ٌُٚ ٠غض ٌُٚ ٠ؾذس 

 ٔفغٗ ثٗ ِبد ػٍٝ شؼجخ ِٓ إٌفبق(

،ٚأْ رٌه اٌزي ٨ ٠ٕضع ػُٕٙ ؽزٝ ٠شعؼٛا اٌٝ ٚاْ اٌزشبغً ػٓ اٌغٙبد ري ٌٍّغ١ٍّٓ ٚرغ١ٍؾ ا٤ػذاء ػ١ٍُٙ 

 د٠ُٕٙ ثب٨عزمبِخ ػٍٝ أِشٖ ،ٚاٌغٙبد فٟ عج١ٍٗ .

عؤٌذ ػبئشخ سػٟ هللا ػٕٙب سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ: )٠ب سعٛي هللا ً٘ ػٍٝ إٌغبء عٙبد؟ لبي: ٔؼُ 

 ػ١ٍٙٓ عٙبد ٨ لزبي ف١ٗ ،اٌؾظ ٚاٌؼّشح.

ب أ٠ؼب فٟ ث١زٙب ٚرشث١خ أثٕبء٘ب رشث١خ طبٌؾخ ػٍٝ اٌذ٠ٓ ٚرّٕٟ ف١ُٙ سٚػ فبٌّشأح ١ٌظ ٌٙب عٙبد ٚأّب عٙبد٘

 اٌغٙبد ٚاٌذفبع ػٓ اٌذ٠ٓ ٚعٙبد٘ب فٟ اػذاد سعبي ٌٍذ٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبٌذ٠ٓ ٠ٚذافؼْٛ ػٕٗ.

ٌٚفؼً اٌغٙبد ِٚىبٔزٗ فٟ ا٦ع٩َ عؼً هللا عٛسح رزؾذس ػٓ اٌمزبي ٚو١ف ٠مبثً اٌّغٍّْٛ اٌىفبس فٟ اٌؾشة 

 ثً ٚوبْ ِٓ أعّبء ٘زٖ اٌغٛسح )اٌمزبي(ٚاٌّؼشوخ ،

 *ِب ٟ٘ ٘زٖ اٌغٛسح؟

 عٛسح ِؾّذ.

 ا١ٌَٛ ثبرْ هللا عٕزذاسط عٛسح ِؾّذ

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ثّبرا افززؾذ عٛسح ِؾّذ؟

 افززؾذ اٌغٛسح ثزوش صٛاة اٌّئ١ِٕٓ ٚػمبة اٌؼبط١ٓ، ٚاٌغجت فٟ رٌه.

 ًِ ْٓ َعج١ِ ٚا َػ َطذُّ َٚ َٓ َوفَُشٚا  ُْ ))اٌَِّز٠ بٌَُٙ َّ ًَّ أَْػ ِ أََػ َي َػٍَٝ  ٔ هللاَّ ب ُٔضِّ َّ ُٕٛا ثِ َِ آ َٚ بٌَِؾبِد  ٍُٛا اٌظَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَِّز٠ َٚ  )

( ُْ أَْطٍََؼ ثَبٌَُٙ َٚ  ُْ ِٙ ُْ َع١ِّئَبرِ ُْٕٙ ُْ َوفََّش َػ ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ ٌَْؾكُّ  َٛ ا ُ٘ َٚ ٍذ  َّّ َؾ َٓ َوفَُشٚا ارَّجَُؼٛا  ٕ ُِ َّْ اٌَِّز٠ َ َٓ ( َرٌَِه ثِؤ َّْ اٌَِّز٠ أَ َٚ  ًَ ٌْجَبِؽ ا

( ُْ ضَبٌَُٙ ِْ ُ ٌٍَِّٕبِط أَ ُْ َوَزٌَِه ٠َْؼِشُة هللاَّ ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ ٌَْؾكَّ  ُٕٛا ارَّجَُؼٛا ا َِ  ( .  ٖ آ
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٘زٖ ا٠٢بد ِشز٩ّد ػٍٝ روش صٛاة اٌّئ١ِٕٓ ٚػمبة اٌؼبط١ٓ، ٚاٌغجت فٟ رٌه، ٚدػٛح اٌخٍك اٌٝ 

َٓ َوفَشُ  ا٨ػزجبس ثزٌه، فمبي: ) ِ اٌَِّز٠ ًِ هللاَّ ْٓ َعج١ِ ٚا َػ َطذُّ َٚ  ( ٚ٘ئ٨ء سإعبء اٌىفش، ٚأئّخ اٌؼ٩ي،ٚا 

اٌز٠ٓ عّؼٛا ث١ٓ اٌىفش ثبهلل ٚآ٠برٗ، ٚاٌظذ ٤ٔفغُٙ ٚغ١شُ٘ ػٓ عج١ً هللا، اٌزٟ ٟ٘  -_ِٓ ُ٘ أئّخ اٌؼ٩ي؟

 ا٠٦ّبْ ثّب دػذ ا١ٌٗ اٌشعً ٚارجبػٗ. 

ًَّ  فٙئ٨ء ) ُْ  ( هللا )أََػ بٌَُٙ َّ ٚ٘زا  -)أػً أػّبٌُٙ(ِب اٌّشاد ثب٤ػّبي ٕ٘ب؟-طٍٙب ٚأشمبُ٘ ثغججٙب،( أٞ: أثأَْػ

/أػّبٌُٙ اٌزٟ ػٍّٛ٘ب ١ٌى١ذٚا ثٙب اٌؾك ٚأ١ٌٚبء هللا، أْ هللا عؼً و١ذُ٘ فٟ ٔؾٛسُ٘، فٍُ ٠ذسوٛا ِّب ٠ٔشًّ 

ُٙ ارجؼٛا /ٚأػّبٌُٙ اٌزٟ ٠شعْٛ أْ ٠ضبثٛا ػ١ٍٙب، أْ هللا ع١ؾجطٙب ػ١ٍُٙ، ٚاٌغجت فٟ رٌه إٔٔلظذٚا ش١ئب، 

اٌجبؽً، ٚ٘ٛ وً غب٠خ ٨ ٠شاد ثٙب ٚعٗ هللا ِٓ ػجبدح ا٤طٕبَ ٚا٤ٚصبْ، ٚا٤ػّبي اٌزٟ فٟ ٔظش اٌجبؽً ٌّب 

 وبٔذ ثبؽٍخ، وبٔذ ا٤ػّبي ٤عٍٙب ثبؽٍخ. 

ُٕٛا  اٌّئ١ِٕٓ:ٚأِب )- َِ َٓ آ اٌَِّز٠ ( ثّب أٔضي هللا ػٍٝ سعٍٗ ػِّٛب، ٚػٍٝ ِؾّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ خظٛطب، َٚ

بٌَِؾبِد  ) ٍُٛا اٌظَّ ِّ َػ  ( ثؤْ لبِٛا ثّب ػ١ٍُٙ ِٓ ؽمٛق هللا، ٚؽمٛق اٌؼجبد اٌٛاعجخ ٚاٌّغزؾجخ. َٚ

ُْ  ( هللا )َوفََّش  ) ِٙ ُْ َع١ِّئَبرِ ُْٕٙ  ( طغبس٘ب ٚوجبس٘ب، ٚارا وفشد ع١ئبرُٙ، ٔغٛا ِٓ ػزاة اٌذ١ٔب ٚا٢خشح. )َػ

 ُْ أَْطٍََؼ ثَبٌَُٙ ٚلٍٛثُٙ ٚأػّبٌُٙ، ٚأطٍؼ صٛاثُٙ، ثز١ّٕزٗ ٚرضو١زٗ، ٚأطٍؼ ع١ّغ ( أٞ: أطٍؼ د٠ُٕٙ ٚد١ٔبُ٘، َٚ

ٌَْؾكَّ  أؽٛاٌُٙ، ٚاٌغجت فٟ رٌه أُٔٙ: ) ( اٌزٞ ٘ٛ اٌظذق ٚا١ٌم١ٓ، ِٚب اشزًّ ػ١ٍٗ ٘زا اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، ارجؼٛا ا

ُْ  اٌظبدس ) ِٙ ْٓ َسثِّ ذ أِٛسُ٘، فٍّب ( اٌزٞ سثبُ٘ ثٕؼّزٗ، ٚدثشُ٘ ثٍطفٗ فشثبُ٘ رؼبٌٝ ثبٌؾك فبرجؼٖٛ، فظٍؾِِ

وبٔذ اٌغب٠خ اٌّمظٛدح ٌُٙ، ِزؼٍمخ ثبٌؾك إٌّغٛة اٌٝ هللا اٌجبلٟ اٌؾك اٌّج١ٓ، وبٔذ اٌٛع١ٍخ طبٌؾخ ثبل١خ، 

 ثبل١ب صٛاثٙب. 

(  ُْ ضَبٌَُٙ ِْ ُ ٌٍَِّٕبِط أَ ( ؽ١ش ث١ٓ ٌُٙ رؼبٌٝ أً٘ اٌخ١ش ٚأً٘ اٌشش، ٚروش ٌىً ُِٕٙ طفخ ٠ؼشفْٛ َوَزٌَِه ٠َْؼِشُة هللاَّ

ٍَخ ثٙب ٠ٚ ْٓ ث١َِّٕ َّٟ َػ ْٓ َؽ َِ ٠َْؾ١َب  َٚ ٍَخ  ْٓ ث١َِّٕ ْٓ ٍَََ٘ه َػ َِ ٍَِْٙه   ز١ّضْٚ ١ٌَِ

 *أسشذ هللا ػجبدٖ اٌٝ ِب ف١ٗ ط٩ؽُٙ ٚٔظشُ٘ ػٍٝ أػذائُٙ،فجّبرا أِشُ٘ فٟ اٌّؼبسن ٚاٌمزبي؟

  ُْ ُ٘ٛ ُّ ْٕزُ لَبِة َؽزَّٝ اَِرا أَْصَخ َٓ َوفَُشٚا فََؼْشَة اٌشِّ ُُ اٌَِّز٠ ب فَِذاء  َؽزَّٝ رََؼَغ  فَبَِرا ٌَم١ِزُ َِّ اِ َٚ ّٕ ب ثَْؼُذ  َِ ب  َِّ ِ صَبَق فَب َٛ ٌْ ٚا ا فَُشذُّ

 َٓ اٌَِّز٠ َٚ ُْ ثِجَْؼٍغ  َٛ ثَْؼَؼُى ْٓ ١ٌَِْجٍُ ٌَِى َٚ  ُْ ُْٕٙ ِِ ْٔزََظَش  ٨ ُ ْٛ ٠ََشبُء هللاَّ ٌَ َٚ َصاَسَ٘ب َرٌَِه  ْٚ ٌَْؾْشُة أَ ْٓ ا ِ فٍََ ًِ هللاَّ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ

بٌَُٙ  َّ ًَّ أَْػ ُْ ) ٗ ُْ )٠ُِؼ ٠ُْظٍُِؼ ثَبٌَُٙ َٚ  ُْ ِٙ ِْٙذ٠ ُْ ) ٘ ( َع١َ فََٙب ٌَُٙ ٌَْغَّٕخَ َػشَّ ُُ ا ٠ُْذِخٍُُٙ َٚ  ) ٙ  . ) 

َٓ َوفَُشٚا  : ) -ِششذا ػجبدٖ اٌٝ ِب ف١ٗ ط٩ؽُٙ، ٚٔظشُ٘ ػٍٝ أػذائُٙ -٠مٛي رؼبٌٝ  ُُ اٌَِّز٠ ( فٟ فَبِرا ٌَم١ِزُ

ُ ا٤ػٕبق، َؽزَّٝ رضخُٕٛ٘ ٚرىغشٚا شٛوزُٙ ٚرجطٍٛا ششرُٙ، اٌؾشة ٚاٌمزبي، فبطذلُٛ٘ اٌمزبي، ٚاػشثٛا ِٕٙ

صَبَق  فبرا فؼٍزُ رٌه، ٚسأ٠زُ ا٤عش أٌٚٝ ٚأطٍؼ، ) َٛ ٌْ ٚا ا ( أٞ: اٌشثبؽ، ٚ٘زا اؽز١بؽ ٤عشُ٘ ٌئ٩ ٠ٙشثٛا، فَُشذُّ

ث١ٓ آٌّ فبرا شذ ُِٕٙ اٌٛصبق اؽّؤْ اٌّغٍّْٛ ِٓ ٘شثُٙ ِٚٓ ششُ٘، فبرا وبٔٛا رؾذ أعشوُ، فؤٔزُ ثبٌخ١بس 

ػ١ٍُٙ، ٚاؽ٩لُٙ ث٩ ِبي ٨ٚ فذاء، ٚاِب أْ رفذُٚ٘ ثؤْ ٨ رطٍمُٛ٘ ؽزٝ ٠شزشٚا أٔفغُٙ، أٚ ٠شزش٠ُٙ أطؾبثُٙ 

 ثّبي، أٚ ثؤع١ش ِغٍُ ػٕذُ٘. 

َصاَسَ٘ب  ٚ٘زا ا٤ِش ِغزّش ) ْٚ ٌَْؾْشُة أَ ( أٞ: ؽزٝ ٨ ٠جمٝ ؽشة، ٚرجمْٛ فٟ اٌّغؤٌخ ٚاٌّٙبدٔخ، َؽزَّٝ رََؼَغ ا

 مبَ ِمب٨ ٌٚىً ؽبي ؽىّب، فبٌؾبي اٌّزمذِخ، أّب ٟ٘ ارا وبْ لزبي ٚؽشة. فبْ ٌىً ِ

 فبرا وبْ فٟ ثؼغ ا٤ٚلبد، ٨ ؽشة ف١ٗ ٌغجت ِٓ ا٤عجبة، ف٩ لزً ٨ٚ أعش. 
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 *ٌّبرا ششع هللا اٌغٙبد؟

 ثؼؼُٙ ػٍٝ ثؼغ )( اٌؾىُ اٌّزوٛس فٟ اثز٩ء اٌّئ١ِٕٓ ثبٌىبفش٠ٓ، ِٚذاٌٚخ ا٠٤بَ ث١ُٕٙ، ٚأزظبس َرٌَِه  )

 ُْ ُْٕٙ ِِ ْٔزََظَش  ٨ ُ ْٛ ٠ََشبُء هللاَّ ٌَ ( فبٔٗ رؼبٌٝ ػٍٝ وً شٟء لذ٠ش، ٚلبدس ػٍٝ أْ ٨ ٠ٕزظش اٌىفبس فٟ ِٛػغ ٚاؽذ َٚ

 أثذا، ؽزٝ ٠ج١ذ اٌّغٍّْٛ خؼشاءُ٘. 

ُْ ثِجَْؼٍغ  ) َٛ ثَْؼَؼُى ْٓ ١ٌَِْجٍُ ٌَِى بدق ِٓ اٌىبرة، ١ٌٚئِٓ ِٓ ( ١ٌمَٛ عٛق اٌغٙبد، ٠ٚزج١ٓ ثزٌه أؽٛاي اٌؼجبد، اٌظَٚ

آِٓ ا٠ّبٔب طؾ١ؾب ػٓ ثظ١شح، ٨ ا٠ّبٔب ِج١ٕب ػٍٝ ِزبثؼخ أً٘ اٌغٍجخ، فبٔٗ ا٠ّبْ ػؼ١ف عذا، ٨ ٠ىبد ٠غزّش 

 ٌظبؽجٗ ػٕذ اٌّؾٓ ٚاٌج٠٩ب. 

 *ِب عضاء ِٓ لُزً فٟ عج١ً هللا؟

(  ِ ًِ هللاَّ َٓ لُزٍُِٛا فِٟ َعج١ِ اٌَِّز٠ ُٚ٘ اٌز٠ٓ لبرٍٛا ِٓ أِشٚا ثمزبٌُٙ، ٌزىْٛ وٍّخ ( ٌُٙ صٛاة عض٠ً، ٚأعش ع١ًّ، َٚ

 هللا ٟ٘ اٌؼ١ٍب. 

فٙئ٨ء ٌٓ ٠ؼً هللا أػّبٌُٙ، أٞ: ٌٓ ٠ؾجطٙب ٠ٚجطٍٙب، ثً ٠زمجٍٙب ١ّٕ٠ٚٙب ٌُٙ، ٠ٚظٙش ِٓ أػّبٌُٙ ٔزبئغٙب، 

 فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح. 

(  ُْ ِٙ ِْٙذ٠ ٠ُْظٍُِؼ ثَبٌَُٙ  ( اٌٝ عٍٛن اٌطش٠ك اٌّٛطٍخ اٌٝ اٌغٕخ، )َع١َ ( أٞ: ؽبٌُٙ ٚأِٛسُ٘، ٚصٛاثُٙ ٠ىْٛ ُْ َٚ

 طبٌؾب وب٩ِ ٨ ٔىذ ف١ٗ، ٨ٚ رٕغ١ض ثٛعٗ ِٓ اٌٛعٖٛ. 

(  ُْ فََٙب ٌَُٙ ٌَْغَّٕخَ َػشَّ ُُ ا ٠ُْذِخٍُُٙ ( أٞ: ػشفٙب أ٨ٚ ثؤْ شٛلُٙ ا١ٌٙب، ٚٔؼزٙب ٌُٙ، ٚروش ٌُٙ ا٤ػّبي اٌّٛطٍخ ا١ٌٙب، َٚ

َ ثّب أِشُ٘ ثٗ ٚسغجُٙ ف١ٗ، صُ ارا دخٍٛا اٌغٕخ، ػشفُٙ ِٕبصٌُٙ، اٌزٟ ِٓ عٍّزٙب اٌمزً فٟ عج١ٍٗ، ٚٚفمُٙ ٌٍم١ب

 ِٚب اؽزٛد ػ١ٍٗ ِٓ إٌؼ١ُ اٌّم١ُ، ٚاٌؼ١ش اٌغ١ٍُ. 

 *و١ف ٠ىْٛ ٔظش اٌّئِٓ هلل)رٕظشٚا هللا(،ِٚب عضاء رٌه؟

 . ) ُْ ُى َِ ٠ُضَجِّْذ أَْلَذا َٚ  ُْ ُْٕظْشُو َ٠ َ ُْٕظُشٚا هللاَّ ْْ رَ ُٕٛا اِ َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠  ٠َب أ٠َُّٙ

٘زا أِش ِٕٗ رؼبٌٝ ٌٍّئ١ِٕٓ، أْ ٠ٕظشٚا هللا ثبٌم١بَ ثذ٠ٕٗ، ٚاٌذػٛح ا١ٌٗ، ٚعٙبد أػذائٗ، ٚاٌمظذ ثزٌه ٚعٗ 

٠شثؾ ػٍٝ لٍٛثُٙ ثبٌظجش ٚاٌطّؤ١ٕٔخ ٚاٌضجبد،  هللا، فبُٔٙ ارا فؼٍٛا رٌه، ٔظشُ٘ هللا ٚصجذ ألذاُِٙ، أٞ:

٠ٚظجش أعغبُِٙ ػٍٝ رٌه، ٠ٚؼ١ُٕٙ ػٍٝ أػذائُٙ، فٙزا ٚػذ ِٓ وش٠ُ طبدق اٌٛػذ، أْ اٌزٞ ٠ٕظشٖ ثب٤لٛاي 

 ٚا٤فؼبي ع١ٕظشٖ ٨ِٖٛ، ١٠ٚغش ٌٗ أعجبة إٌظش، ِٓ اٌضجبد ٚغ١شٖ. 

 *ِب ؽبي ِٓ ٔظش اٌجبؽً ٚوفش ثبهلل؟

)ٚاٌز٠ٓ وفشٚا فزؼغب ٌُٙ ٚأػً أػّبٌُٙ(ٚأِب اٌز٠ٓ وفشٚا ثشثُٙ، ٚٔظشٚا اٌجبؽً، فبُٔٙ فٟ رؼظ، أٞ: 

 أزىبط ِٓ أِشُ٘ ٚخز٨ْ. 

(  ُْ بٌَُٙ َّ ًَّ أَْػ أََػ ( أٞ: أثطً أػّبٌُٙ اٌزٟ ٠ى١ذْٚ ثٙب اٌؾك، فشعغ و١ذُ٘ فٟ ٔؾٛسُ٘، ٚثطٍذ أػّبٌُٙ اٌزٟ َٚ

 . ٠ضػّْٛ أُٔٙ ٠ش٠ذْٚ ثٙب ٚعٗ هللا

 *ٌّبرا أػً هللا أػّبي اٌز٠ٓ وفشٚا ٚأؽجطٙب؟

ُ  رٌه ا٦ػ٩ي ٚاٌزؼظ ٌٍز٠ٓ وفشٚا، ثغجت أُٔٙ ) ب أَٔضَي هللاَّ َِ ( ِٓ اٌمشآْ اٌزٞ أٔضٌٗ هللا، ط٩ؽب َوِشُ٘ٛا 

ُْ  ٌٍؼجبد، ٚف٩ؽب ٌُٙ، فٍُ ٠مجٍٖٛ، ثً أثغؼٖٛ ٚوشٖ٘ٛ، ) بٌَُٙ َّ  ( فَؤَْؽجَؾَ أَْػ

ُْ ٠َِغ١ُشٚا فِ  ضَبٌُ أَفٍََ ِْ َٓ أَ ٍَْىبفِِش٠ ٌِ َٚ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ َش هللاَّ َِّ ُْ َد ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ َْ َػبلِجَخُ اٌَِّز٠ ْٕظُُشٚا َو١َْف َوب  َٙب( . ٟ ا٤َْسِع ف١ََ

ُْ  أٞ: أف٩ ٠غ١ش ٘ئ٨ء اٌّىزثْٛ ثبٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ) ِٙ ْٓ لَْجٍِ ِِ  َٓ َْ َػبلِجَخُ اٌَِّز٠ ْٕظُُشٚا َو١َْف َوب  (ف١ََ

فبُٔٙ ٨ ٠غذْٚ ػبلجزُٙ ا٨ شش اٌؼٛالت، فبُٔٙ ٨ ٠ٍزفزْٛ ٠ّٕخ ٨ٚ ٠غشح ا٨ ٚعذٚا ِب ؽٌُٛٙ، لذ ثبدٚا 

265



 

9 
 

 سورة مــــحــــمـــــد

ٍٚ٘ىٛا، ٚاعزؤطٍُٙ اٌزىز٠ت ٚاٌىفش، فخّذٚا، ٚدِش هللا ػ١ٍُٙ أِٛاٌُٙ ٚد٠بسُ٘، ثً دِش أػّبٌُٙ ِٚىشُ٘، 

 ؼمٛثبد اٌز١ِّخ. ٌٍٚىبفش٠ٓ فٟ وً صِبْ ِٚىبْ، أِضبي ٘زٖ اٌؼٛالت اٌٛخ١ّخ، ٚاٌ

 ٚأِب اٌّئِْٕٛ، فبْ هللا رؼبٌٝ ٠ٕغ١ُٙ ِٓ اٌؼزاة، ٠ٚغضي ٌُٙ وض١ش اٌضٛاة. 

 *و١ف رىْٛ ٠٨ٚخ هللا ٌٍّئ١ِٕٓ؟

( فز٨ُٛ٘ ثشؽّزٗ، فؤخشعُٙ ِٓ اٌظٍّبد اٌٝ إٌٛس، ٚرٌٛٝ عضاءُ٘ رٌه ثؤْ هللا ٌِٛٝ اٌز٠ٓ إِٓٛا  )

َٓ  ٚٔظشُ٘، ) ٌَْىبفِِش٠ َّْ ا أَ ٌَٝ  ٌٝ، ؽ١ش لطؼٛا ػُٕٙ ٠٨ٚخ هللا، ٚعذٚا ػٍٝ أٔفغُٙ سؽّزٗ )( ثبهلل رؼبَٚ ْٛ َِ  ٨

 ُْ ( ٠ٙذ٠ُٙ اٌٝ عجً اٌغ٩َ، ٨ٚ ٠ٕغ١ُٙ ِٓ ػزاة هللا ٚػمبثٗ، ثً أ١ٌٚبإُ٘ اٌطبغٛد، ٠خشعُٛٔٙ ِٓ إٌٛس ٌَُٙ

 اٌٝ اٌظٍّبد، أٌٚئه أطؾبة إٌبس ُ٘ ف١ٙب خبٌذْٚ.

 ا٢خشح؟ *ِبرا ٠فؼً هللا ثبٌّئ١ِٕٓ ،ٚاٌىبفش٠ٓ فٟ

َٓ َوفَ  اٌَِّز٠ َٚ َْٔٙبُس  ْٓ رَْؾزَِٙب ا٤َ ِِ بٌَِؾبِد َعَّٕبٍد رَْغِشٞ  ٍُٛا اٌظَّ ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ ًُ اٌَِّز٠ َ ٠ُْذِخ َّْ هللاَّ َْ اِ ٠َؤُْوٍُٛ َٚ  َْ زَُّؼٛ َّ ُشٚا ٠َزَ

( ُْ ٌَُٙ ٜ  ٛ ْض َِ إٌَّبُس  َٚ  َُ َْٔؼب ًُ ا٤َ ب رَؤُْو َّ  ( .  ٕٔ َو

ٌّب روش رؼبٌٝ أٔٗ ٌٟٚ اٌّئ١ِٕٓ، روش ِب ٠فؼً ثُٙ فٟ ا٢خشح، ِٓ دخٛي اٌغٕبد، اٌزٟ رغشٞ ِٓ رؾزٙب 

 ا٤ٔٙبس، اٌزٟ رغمٟ رٍه اٌجغبر١ٓ اٌضا٘شح، ٚا٤شغبس إٌبظشح اٌّضّشح، ٌىً صٚط ث١ٙظ، ٚوً فبوٙخ ٌز٠زح. 

ِوٍُٛا اٌٝ أٔفغُٙ، ُٚ فٍُ ٠زظفٛا ثظفبد اٌّشٚءح، ٨ٚ اٌظفبد  ٌّٚب روش أْ اٌىبفش٠ٓ ٨ ٌِٛٝ ٌُٙ، روش أُٔٙ 

ا٦ٔغب١ٔخ، ثً ٔضٌٛا ػٕٙب دسوبد، ٚطبسٚا وب٤ٔؼبَ، اٌزٟ ٨ ػمً ٌٙب ٨ٚ فؼً، ثً عً ُّ٘ٙ ِٚمظذُ٘ 

اٌزّزغ ثٍزاد اٌذ١ٔب ٚشٙٛارٙب، فزشٜ ؽشوبرُٙ اٌظب٘شح ٚاٌجبؽٕخ دائشح ؽٌٛٙب، غ١ش ِزؼذ٠خ ٌٙب اٌٝ ِب ف١ٗ اٌخ١ش 

 إٌبس ِضٜٛ ٌُٙ، أٞ: ِٕض٨ ِؼذا، ٨ ٠خشعْٛ ِٕٙب، ٨ٚ ٠فزش ػُٕٙ ِٓ ػزاثٙب.  ٚاٌغؼبدح، ٌٚٙزا وبٔذ

( ُْ ُْ ف٩َ َٔبِطَش ٌَُٙ ٍَْْ٘ىَٕبُ٘ ْٓ لَْش٠َزَِه اٌَّزِٟ أَْخَشَعْزَه أَ ِِ ح   َّٛ َٟ أََشذُّ لُ ِ٘ ْٓ لَْش٠ٍَخ  ِِ  ْٓ َوؤ٠َِّ َٚ (* ٖٔ  . ) 

٠زه، فٟ ا٤ِٛاي ٚا٨ٚ٤د ٚا٤ػٛاْ، ٚا٤ث١ٕخ أٞ: ٚوُ ِٓ لش٠خ ِٓ لشٜ اٌّىزث١ٓ، ٟ٘ أشذ لٛح ِٓ لش

 ٚا٨٢د. 

( ؽ١ٓ وزثٛا سعٍٕب، ٌُٚ رفذ ف١ُٙ اٌّٛاػع، ف٩ ٔغذ ٌُٙ ٔبطشا، ٌُٚ رغٓ ػُٕٙ لٛرُٙ ِٓ ػزاة هللا أٍ٘ىٕبُ٘  )

 ش١ئب. 

فى١ف ؽبي ٘ئ٨ء اٌؼؼفبء، أً٘ لش٠زه، ار أخشعٛن ػٓ ٚؽٕه ٚوزثٛن، ٚػبدٚن، ٚأٔذ أفؼً اٌّشع١ٍٓ، 

 ش ا١ٌٚ٤ٓ ٚا٢خش٠ٓ؟! ٚخ١

 أ١ٌغٛا ثؤؽك ِٓ غ١شُ٘ ثب٩٘٦ن ٚاٌؼمٛثخ، ٨ٌٛ أْ هللا رؼبٌٝ ثؼش سعٌٛٗ ثبٌشؽّخ ٚاٌزؤٟٔ ثىً وبفش ٚعبؽذ؟ 

 *ً٘ ٠غزٛٞ ِٓ ٘ٛ ػٍٝ ثظ١شح ِٓ أِش د٠ٕٗ ثغ١شٖ؟

ارَّجَ  َٚ  ِٗ ٍِ َّ َٓ ٌَُٗ ُعُٛء َػ ْٓ ُص٠ِّ َّ ِٗ َو ْٓ َسثِّ ِِ ٍَخ  َْ َػٍَٝ ث١َِّٕ ْٓ َوب َّ ُْ ))أَفَ اَءُ٘ َٛ ْ٘  ( .  ٗٔ ُؼٛا أَ

أٞ: ٨ ٠غزٛٞ ِٓ ٘ٛ ػٍٝ ثظ١شح ِٓ أِش د٠ٕٗ، ػٍّب ٚػ٩ّ لذ ػٍُ اٌؾك ٚارجؼٗ، ٚسعب ِب ٚػذٖ هللا ٤ً٘ 

اٌؾك، وّٓ ٘ٛ أػّٝ اٌمٍت، لذ سفغ اٌؾك ٚأػٍٗ، ٚارجغ ٘ٛاٖ ثغ١ش ٘ذٜ ِٓ هللا، ِٚغ رٌه، ٠شٜ أْ ِب ٘ٛ 

 فش٠م١ٓ! ِٚب أػظُ اٌزفبٚد ث١ٓ اٌطبئفز١ٓ، أً٘ اٌؾك ٚأً٘ اٌغٟ! . ػ١ٍٗ ِٓ اٌؾك، فّب أثؼذ اٌفشق ث١ٓ اٌ

 ٓ؟١*ثّبرا ٚطف هللا عٕخ اٌّزم

ُْ ٠َزََغ١َّ  ٌَ ٍٓ ْٓ ٌَجَ ِِ َْٔٙبٌس  أَ َٚ  ٍٓ بٍء َغ١ِْش آِع َِ  ْٓ ِِ َْٔٙبٌس  َْ ف١َِٙب أَ زَّمُٛ ُّ ٌْ ِػَذ ا ُٚ ٌَْغَِّٕخ اٌَّزِٟ  ًُ ا ضَ ٍش َِ ّْ ْٓ َخ ِِ َْٔٙبٌس  أَ َٚ  ُٗ ُّ ٍح ْش ؽَْؼ ٌَزَّ

 ُ٘ ْٓ َّ ُْ َو ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ ْغفَِشحٌ  َِ َٚ َشاِد  َّ ًِّ اٌضَّ ْٓ ُو ِِ ُْ ف١َِٙب  ٌَُٙ َٚ  
َظفّٝ  ُِ  ًٍ ْٓ َػَغ ِِ َْٔٙبٌس  أَ َٚ  َٓ بِسث١ِ ُعمُٛا ٌٍِشَّ َٚ َٛ َخبٌٌِذ فِٟ إٌَّبِس 

( ُْ َؼبَءُ٘ ِْ ب فَمَطََّغ أَ  ّ ١ ِّ بء  َؽ َِ ٔ٘  . ) 

 ٠ٓ ارمٛا عخطٗ، ٚارجؼٛا سػٛأٗ، أٞ: ٔؼزٙب ٚطفزٙب اٌغ١ٍّخ. أٞ: ِضً اٌغٕخ اٌزٟ أػذ٘ب هللا ٌؼجبدٖ، اٌز
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(  ٍٓ بٍء َغ١ِْش آِع َِ  ْٓ ِِ َْٔٙبٌس  ( أٞ: غ١ش ِزغ١ش، ٨ ثٛخُ ٨ٚ ثش٠ؼ ِٕزٕخ، ٨ٚ ثّشاسح، ٨ٚ ثىذٚسح، ثً ٘ٛ ف١َِٙب أَ

 أػزة ا١ٌّبٖ ٚأطفب٘ب، ٚأؽ١جٙب س٠ؾب، ٚأٌز٘ب ششثب. 

(  ُٗ ُّ ُْ ٠َزََغ١َّْش ؽَْؼ ٌَ ٍٓ ْٓ ٌَجَ ِِ َْٔٙبٌس  أَ َٓ  ( ثؾّٛػخ ٨ٚ غ١ش٘ب، )َٚ بِسث١ِ ٍح ٌٍِشَّ ٍش ٌَزَّ ّْ ْٓ َخ ِِ َْٔٙبٌس  أَ ( أٞ: ٠ٍزز ثٗ شبسثٗ َٚ

 ٌزح ػظ١ّخ، ٨ وخّش اٌذ١ٔب اٌزٞ ٠ىشٖ ِزالٗ ٠ٚظذع اٌشأط، ٠ٚغٛي اٌؼمً. 

َظفّٝ   ) ُِ  ًٍ ْٓ َػَغ ِِ َْٔٙبٌس  أَ  عبئش أٚعبخٗ. ( ِٓ شّؼٗ، َٚٚ

َشاِد  ) َّ ًِّ اٌضَّ ْٓ ُو ِِ ُْ ف١َِٙب  ٌَُٙ ( ِٓ ٔخ١ً، ٚػٕت، ٚرفبػ، ٚسِبْ، ٚأرشط، ٚر١ٓ، ٚغ١ش رٌه ِّب ٨ ٔظ١ش ٌٗ فٟ َٚ

 اٌذ١ٔب، فٙزا اٌّؾجٛة اٌّطٍٛة لذ ؽظً ٌُٙ. 

ُْ  صُ لبي: ) ِٙ ْٓ َسثِّ ِِ ْغفَِشحٌ  َِ بٌذ فٟ إٌبس اٌزٟ اشزذ ( ٠ضٚي ثٙب ػُٕٙ اٌّش٘ٛة، فؤٞ ٘ئ٨ء خ١ش أَ ِٓ ٘ٛ خَٚ

ُعمُٛا  ؽش٘ب، ٚرؼبػف ػزاثٙب، ) ب  ( ف١ٙب )َٚ  ّ ١ ِّ بء  َؽ ُْ  ( أٞ: ؽبسا عذا، )َِ َؼبَءُ٘ ِْ  ( فَمَطََّغ أَ

 فغجؾبْ ِٓ فبٚد ث١ٓ اٌذاس٠ٓ ٚاٌغضاء٠ٓ، ٚاٌؼب١ٍِٓ ٚاٌؼ١ٍّٓ.

 *ِب ؽبي إٌّبفم١ٓ ٚاٌّٙزذ٠ٓ ػٕذ اعزّبع لٛي اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ؟  

بَرا لَبَي آِٔ  َِ  َُ ٍْ ٌِْؼ َٓ أُٚرُٛا ا ِْٕذَن لَبٌُٛا ٌٍَِِّز٠ ْٓ ِػ ِِ ُغ ا١ٌََِْه َؽزَّٝ اَِرا َخَشُعٛا  ِّ ْٓ ٠َْغزَ َِ  ُْ ُْٕٙ ِِ ُ َػٍَٝ َٚ َٓ ؽَجََغ هللاَّ ف ب أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠

( ُْ اَءُ٘ َٛ ْ٘ ارَّجَُؼٛا أَ َٚ  ُْ ِٙ َٚ  ٙٔ لٍُُٛثِ ُْ ُ٘ذ ٜ  ا َصاَدُ٘ ْٚ ْ٘زََذ َٓ ا اٌَِّز٠ َٚ  )( ُْ اُ٘ َٛ ُْ رَْم  ( .  7ٔ آرَبُ٘

ُغ ا١ٌََِْه  ٠مٛي رؼبٌٝ: ِٚٓ إٌّبفم١ٓ ) ِّ ْٓ ٠َْغزَ ( ِب رمٛي اعزّبػب، ٨ ػٓ لجٛي ٚأم١بد، ثً ِؼشػخ لٍٛثُٙ َِ

َُ  ػٕٗ، ٌٚٙزا لبي: ) ٍْ ٌِْؼ َٓ أُٚرُٛا ا ِْٕذَن لَبٌُٛا ٌٍَِِّز٠ ْٓ ِػ ِِ ّؼٛا، ِّب ٌُ ( ِغزف١ّٙٓ ػّب لٍذ، ِٚب عَؽزَّٝ اَِرا َخَشُعٛا 

بَرا لَبَي آِٔف ب  ٠ىٓ ٌُٙ ف١ٗ سغجخ ) ( أٞ: لش٠جب، ٚ٘زا فٟ غب٠خ اٌزَ ٌُٙ، فبُٔٙ ٌٛ وبٔٛا ؽش٠ظ١ٓ ػٍٝ اٌخ١ش َِ

َٓ  ٤ٌمٛا ا١ٌٗ أعّبػُٙ، ٚٚػزٗ لٍٛثُٙ، ٚأمبدد ٌٗ عٛاسؽُٙ، ٌٚىُٕٙ ثؼىظ ٘زٖ اٌؾبي، ٌٚٙزا لبي: ) أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠

ُ َػٍَٝ لٍُُ  ُْ ؽَجََغ هللاَّ ِٙ ( أٞ: خزُ ػ١ٍٙب، ٚعذ أثٛاة اٌخ١ش اٌزٟ رظً ا١ٌٙب ثغجت ارجبػُٙ أ٘ٛاءُ٘، اٌزٟ ٨ ٛثِ

 ٠ْٙٛٚ ف١ٙب ا٨ اٌجبؽً. 

ا  صُ ث١ٓ ؽبي اٌّٙزذ٠ٓ، فمبي: ) ْٚ ْ٘زََذ َٓ ا اٌَِّز٠ ُْ ُ٘ذ ٜ  ( ثب٠٦ّبْ ٚا٨ٔم١بد، ٚارجبع ِب ٠شػٟ هللا )َٚ ( شىشا َصاَدُ٘

ُْ َٚ  ِٕٗ رؼبٌٝ ٌُٙ ػٍٝ رٌه، ) اُ٘ َٛ ُْ رَْم ( أٞ: ٚفمُٙ ٌٍخ١ش، ٚؽفظُٙ ِٓ اٌشش، فزوش ٌٍّٙزذ٠ٓ عضاء٠ٓ: آرَبُ٘

 اٌؼٍُ إٌبفغ، ٚاٌؼًّ اٌظبٌؼ. 

ُْ رِ  ُْ اَِرا َعبَءْرُٙ ُْ ثَْغزَخ  فَمَْذ َعبَء أَْشَشاؽَُٙب فَؤََّٔٝ ٌَُٙ ْْ رَؤْر١َُِٙ َْ ا٨ِ اٌغَّبَػخَ أَ ْٕظُُشٚ َ٠ ًْ ُْ )*)فََٙ  ( .  3ٔ ْوَشاُ٘

ُْ ثَْغزَخ   : فًٙ ٠ٕظش ٘ئ٨ء اٌّىزثْٛ أٚ ٠ٕزظشْٚ )أٞ ْْ رَؤْر١َُِٙ بَػخَ أَ فَمَْذ  ( أٞ: فغؤح، ُٚ٘ ٨ ٠شؼشْٚ )ا٨ِ اٌغَّ

 ( أٞ: ػ٩ِبرٙب اٌذاٌخ ػٍٝ لشثٙب. َعبَء أَْشَشاؽَُٙب 

(  ُْ ُْ ِرْوَشاُ٘ ُْ اَِرا َعبَءْرُٙ ٔمطؼذ آعبٌُٙ أْ ٠ززوشٚا ٠ٚغزؼزجٛا؟ ( أٞ: ِٓ أ٠ٓ ٌُٙ، ارا عبءرُٙ اٌغبػخ ٚافَؤََّٔٝ ٌَُٙ

 لذ فبد رٌه، ٚر٘ت ٚلذ اٌززوش، فمذ ػّشٚا ِب ٠ززوش ف١ٗ ِٓ رزوش، ٚعبءُ٘ إٌز٠ش. 

 ففٟ ٘زا اٌؾش ػٍٝ ا٨عزؼذاد لجً ِفبعؤح اٌّٛد، فبْ ِٛد ا٦ٔغبْ ل١بَ عبػزٗ. 

 *اٌؼٍُ ٨ ثذ ف١ٗ ِٓ أِٛس .ِب ٟ٘؟ِٚب ٘ٛ اٌؼٍُ اٌزٞ أِش هللا ثٗ؟

َّجَىُ فَبْػٍَ  زَمٍَ ُِ  ُُ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ َٚ َٕبِد  ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٍْ ٌِ َٚ ْٔجَِه  اْعزَْغفِْش ٌَِز َٚ  ُ ُ ٨ اٌََِٗ ا٨ِ هللاَّ ُْ )ُْ أََّٔٗ اُو َٛ ْض َِ َٚ  ُْ ٔ2  . ) 

 اٌؼٍُ ٨ ثذ ف١ٗ ِٓ الشاس اٌمٍت ِٚؼشفزٗ، ثّؼٕٝ ِب ؽٍت ِٕٗ ػٍّٗ، ٚرّبِٗ أْ ٠ؼًّ ثّمزؼبٖ. 

فشع ػ١ٓ ػٍٝ وً أغبْ، ٨ ٠غمؾ ػٓ أؽذ، وبئٕب ِٓ  -ٚ٘ٛ اٌؼٍُ ثزٛؽ١ذ هللا -ٚ٘زا اٌؼٍُ اٌزٞ أِش هللا ثٗ 

 وبْ، ثً وً ِؼطش اٌٝ رٌه. 
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 *ِب اٌطش٠ك اٌٝ اٌؼٍُ ثؤٔٗ ٨ اٌٗ ا٨ هللا؟

ٌٗ اٌذاٌخ ػٍٝ وّبٌٗ ٚاٌطش٠ك اٌٝ اٌؼٍُ ثؤٔٗ ٨ اٌٗ ا٨ ٘ٛ أِٛس: أؽذ٘ب ثً أػظّٙب: رذثش أعّبئٗ ٚطفبرٗ، ٚأفؼب

ٚػظّزٗ ٚع٩ٌزٗ فبٔٙب رٛعت ثزي اٌغٙذ فٟ اٌزؤٌٗ ٌٗ، ٚاٌزؼجذ ٌٍشة اٌىبًِ اٌزٞ ٌٗ وً ؽّذ ِٚغذ ٚع٩ي 

 ٚعّبي. 

 اٌضبٟٔ: اٌؼٍُ ثؤٔٗ رؼبٌٝ إٌّفشد ثبٌخٍك ٚاٌزذث١ش، ف١ؼٍُ ثزٌه أٔٗ إٌّفشد ثب١ٌ٘ٛ٤خ. 

ؽٕخ، اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ، فبْ رٌه ٠ٛعت رؼٍك اٌمٍت ثٗ ِٚؾجزٗ، اٌضبٌش: اٌؼٍُ ثؤٔٗ إٌّفشد ثبٌٕؼُ اٌظب٘شح ٚاٌجب

 ٚاٌزؤٌٗ ٌٗ ٚؽذٖ ٨ شش٠ه ٌٗ. 

اٌشاثغ: ِب ٔشاٖ ٚٔغّؼٗ ِٓ اٌضٛاة ١ٌٚ٤بئٗ اٌمبئ١ّٓ ثزٛؽ١ذٖ ِٓ إٌظش ٚإٌؼُ اٌؼبعٍخ، ِٚٓ ػمٛثزٗ ٤ػذائٗ 

 دح وٍٙب. اٌّششو١ٓ ثٗ، فبْ ٘زا داع اٌٝ اٌؼٍُ، ثؤٔٗ رؼبٌٝ ٚؽذٖ اٌّغزؾك ٌٍؼجب

اٌخبِظ: ِؼشفخ أٚطبف ا٤ٚصبْ ٚا٤ٔذاد اٌزٟ ػجذد ِغ هللا، ٚارخزد آٌٙخ، ٚأٔٙب ٔبلظخ ِٓ ع١ّغ اٌٛعٖٛ، 

فم١شح ثبٌزاد، ٨ رٍّه ٌٕفغٙب ٨ٚ ٌؼبثذ٠ٙب ٔفؼب ٨ٚ ػشا، ٨ٚ ِٛرب ٨ٚ ؽ١بح ٨ٚ ٔشٛسا، ٨ٚ ٠ٕظشْٚ ِٓ 

ؼٍُ ثزٌه ٠ٛعت اٌؼٍُ ثؤٔٗ ٨ اٌٗ ا٨ ٘ٛ ػجذُ٘، ٨ٚ ٠ٕفؼُٛٔٙ ثّضمبي رسح، ِٓ عٍت خ١ش أٚ دفغ شش، فبْ اٌ

 ٚثط٩ْ ا١ٌٙخ ِب عٛاٖ. 

 اٌغبدط: ارفبق وزت هللا ػٍٝ رٌه، ٚرٛاؽئ٘ب ػ١ٍٗ. 

ُٚ٘ اٌشعً ٚا٤ٔج١بء  -اٌغبثغ: أْ خٛاص اٌخٍك، اٌز٠ٓ ُ٘ أوًّ اٌخ١ٍمخ أخ٩لب ٚػم٨ٛ ٚسأ٠ب ٚطٛاثب، ٚػٍّب 

 لذ شٙذٚا هلل ثزٌه.  -ٚاٌؼٍّبء اٌشثب١ْٔٛ

ٓ: ِب ألبِٗ هللا ِٓ ا٤دٌخ ا٤فم١خ ٚإٌفغ١خ، اٌزٟ رذي ػٍٝ اٌزٛؽ١ذ أػظُ د٨ٌخ، ٚرٕبدٞ ػ١ٍٗ ثٍغبْ ؽبٌٙب اٌضبِ

 ثّب أٚدػٙب ِٓ ٌطبئف طٕؼزٗ، ٚثذ٠غ ؽىّزٗ، ٚغشائت خٍمٗ. 

ًِ اٌؼجذ فٙزٖ اٌطشق اٌزٟ أوضش هللا ِٓ دػٛح اٌخٍك ثٙب اٌٝ أٔٗ ٨ اٌٗ ا٨ هللا، ٚأثذا٘ب فٟ وزبثٗ ٚأػبد٘ب ػٕذ رؤ

فٟ ثؼؼٙب، ٨ ثذ أْ ٠ىْٛ ػٕذٖ ٠م١ٓ ٚػٍُ ثزٌه، فى١ف ارا اعزّؼذ ٚرٛاؽؤد ٚارفمذ، ٚلبِذ أدٌخ اٌزٛؽ١ذ 

ِٓ وً عبٔت، فٕٙبن ٠شعخ ا٠٦ّبْ ٚاٌؼٍُ ثزٌه فٟ لٍت اٌؼجذ، ثؾ١ش ٠ىْٛ وبٌغجبي اٌشٚاعٟ، ٨ رضٌضٌٗ 

 ّٔٛا ٚوّب٨.ا٨  -ػٍٝ رىشس اٌجبؽً ٚاٌشجٗ -اٌشجٗ ٚاٌخ١ب٨د، ٨ٚ ٠ضداد 

 *ِب اٌجبة ا٤ػظُ اٌٝ اٌؼٍُ ثبٌزٛؽ١ذ؟ 

فبٔٗ  -ٚ٘ٛ رذثش ٘زا اٌمشآْ اٌؼظ١ُ، ٚاٌزؤًِ فٟ آ٠برٗ -٘زا، ٚاْ ٔظشد اٌٝ اٌذ١ًٌ اٌؼظ١ُ، ٚا٤ِش اٌىج١ش 

 اٌجبة ا٤ػظُ اٌٝ اٌؼٍُ ثبٌزٛؽ١ذ ٠ٚؾظً ثٗ ِٓ رفبط١ٍٗ ٚعٍّٗ ِب ٨ ٠ؾظً فٟ غ١شٖ. 

 ٚاٌّئِٕبد ٚهللا ٠ؼٍُ ِزمٍجىُ ِٚضٛاوُ(*)ٚاعزغفش ٌزٔجه ٌٍّٚئ١ِٕٓ 

ْٔجَِه  ٚلٌٛٗ: ) اْعزَْغفِْش ٌَِز ( أٞ: اؽٍت ِٓ هللا اٌّغفشح ٌزٔجه، ثؤْ رفؼً أعجبة اٌّغفشح ِٓ اٌزٛثخ ٚاٌذػبء َٚ

 ثبٌّغفشح، ٚاٌؾغٕبد اٌّبؽ١خ، ٚرشن اٌزٔٛة ٚاٌؼفٛ ػٓ اٌغشائُ. 

َٕبد  ( اعزغفش أ٠ؼب )ٚ  ) ِِ ْئ ُّ ٌْ ا َٚ  وبْ ٌُٙ ؽك ػٍٝ وً ِغٍُ ِٚغٍّخ.  -ثغجت ا٠ّبُٔٙ -ُٔٙ ( فبٌٍّئ١ِٕٓ 

 ِٚٓ عٍّخ ؽمٛلُٙ أْ ٠ذػٛ ٌُٙ ٠ٚغزغفش ٌزٔٛثُٙ،

 *ِب ٌٛاصَ ا٨عزغفبس ٌٍّئ١ِٕٓ ٚاٌّئِٕبد؟

ٚارا وبْ ِؤِٛسا ثب٨عزغفبس ٌُٙ اٌّزؼّٓ ٦صاٌخ اٌزٔٛة ٚػمٛثبرٙب ػُٕٙ، فبْ ِٓ ٌٛاصَ رٌه إٌظؼ ٌُٙ،  

ٚأْ ٠ؾت ٌُٙ ِٓ اٌخ١ش ِب ٠ؾت ٌٕفغٗ، ٠ٚىشٖ ٌُٙ ِٓ اٌشش ِب ٠ىشٖ ٌٕفغٗ، ٠ٚؤِشُ٘ ثّب ف١ٗ اٌخ١ش ٌُٙ، 

ّبػُٙ اعزّبػب رزؤٌف ثٗ لٍٛثُٙ، ٠ٕٚٙبُ٘ ػّب ف١ٗ ػشسُ٘، ٠ٚؼفٛ ػٓ ِغب٠ُٚٙ ِٚؼب٠جُٙ، ٠ٚؾشص ػٍٝ اعز

 ٠ٚضٚي ِب ث١ُٕٙ ِٓ ا٤ؽمبد اٌّفؼ١خ ٌٍّؼبداح ٚاٌشمبق، اٌزٞ ثٗ رىضش رٔٛثُٙ ِٚؼبط١ُٙ. 
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(  ُْ زَمٍََّجَُى ُِ  ُُ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ ُْ  ( أٞ: رظشفبرىُ ٚؽشوبرىُ، ٚر٘بثىُ ِٚغ١ئىُ، )َٚ اُو َٛ ْض َِ ( اٌزٞ ثٗ رغزمشْٚ، فٙٛ َٚ

 بد، ف١غبص٠ىُ ػٍٝ رٌه أرُ اٌغضاء ٚأٚفبٖ.٠ؼٍّىُ فٟ اٌؾشوبد ٚاٌغىٕ

 *ِب ؽبي ِٓ فٟ لٍجٗ ِشع ػٕذ ٔضٚي ا٤ِش ثبٌمزبي؟

ٌْمِزَبُي َسأ٠َْذَ  ُرِوَش ف١َِٙب ا َٚ خٌ  َّ ْؾَى ُِ ِْٔضٌَْذ ُعَٛسحٌ 
ٌَْذ ُعَٛسحٌ فَبَِرا أُ ٨ ُٔضِّ ْٛ ُٕٛا ٌَ َِ َٓ آ ٠َمُُٛي اٌَِّز٠ َشٌع َٚ َِ  ُْ ِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ  اٌَِّز٠

ْٕظُُشٚ َ٠( ُْ ٌَُٙ ٌَٝ ْٚ َ ِد فَؤ ْٛ َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ِٗ ِّٟ َػ١ٍَْ ْغِش َّ ٌْ ْٛ  ٕٓ َْ ا١ٌََِْه َٔظََش ا ُش فٍََ ِْ ََ ا٤َ ْؼُشٌٚف فَبَِرا َػَض َِ ٌي  ْٛ لَ َٚ ( ؽَبَػخٌ 

( ُْ ا ٌَُٙ َْ َخ١ْش  َ ٌََىب رُمَ  ٕٔ َطَذلُٛا هللاَّ َٚ ْْ رُْفِغُذٚا فِٟ ا٤َْسِع  ُْ أَ ١ٌَّْزُ َٛ ْْ رَ ُْ اِ ًْ َػَغ١ْزُ ُْ )( فََٙ ُى َِ (  ٕٕ طُِّؼٛا أَْسَؽب

( ُْ ٝ أَْثَظبَسُ٘ َّ أَْػ َٚ  ُْ ُٙ َّّ ُ فَؤََط ُُ هللاَّ َٓ ٌََؼَُٕٙ  ( .  ٖٕ أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠

ُٕٛا  ٠مٛي رؼبٌٝ: ) َِ َٓ آ ٠َمُُٛي اٌَِّز٠ ٨ ٔضٌَْذ ُعَٛسحٌ  ( اعزؼغب٨ ِٚجبدسح ٥ٌٚاِش اٌشبلخ: )َٚ ْٛ ( أٞ: ف١ٙب ا٤ِش ٌَ

 ثبٌمزبي. 

خٌ فَبَِرا أُ  ) َّ ْؾَى ُِ ٌْمِزَبُي  ( أٞ: ٍِضَ اٌؼًّ ثٙب، )ٔضٌَْذ ُعَٛسحٌ  ُرِوَش ف١َِٙب ا ( اٌزٞ ٘ٛ أشك شٟء ػٍٝ إٌفٛط، ٌُ َٚ

َْ ا١ٌََِْه َٔظََش  ٠ضجذ ػؼفبء ا٠٦ّبْ ػٍٝ اِزضبي ٘زٖ ا٤ٚاِش، ٌٚٙزا لبي: ) ْٕظُُشٚ َشٌع ٠َ َِ  ُْ ِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َسأ٠ََْذ اٌَِّز٠

ِّٟ َػ١ٍَْ  ْغِش َّ ٌْ ِد ا ْٛ َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ( ِٓ وشا٘زُٙ ٌزٌه، ٚشذرٗ ػ١ٍُٙ. ِٗ 

 *اٌٝ ِبرا ٔذة هللا اٌّئ١ِٕٓ؟  

ْؼُشٌٚف  صُ ٔذثُٙ رؼبٌٝ اٌٝ ِب ٘ٛ ا١ٌ٤ك ثؾبٌُٙ، فمبي: ) َِ ٌي  ْٛ لَ َٚ ُْ ؽَبَػخٌ  ٌَُٙ ٌَٝ ْٚ َ ( أٞ: فؤٌٚٝ ٌُٙ أْ ٠ّزضٍٛا فَؤ

ا٤ِش اٌؾبػش اٌّؾزُ ػ١ٍُٙ، ٠ٚغّؼٛا ػ١ٍٗ ُّّ٘ٙ، ٨ٚ ٠طٍجٛا أْ ٠ششع ٌُٙ ِب ٘ٛ شبق ػ١ٍُٙ، ١ٌٚفشؽٛا 

 ثؼبف١خ هللا رؼبٌٝ ٚػفٖٛ. 

ُش  ) ِْ ََ ا٤ ( أٞ: عبءُ٘ ا٤ِش عذ، ٚأِش ِؾزُ، ففٟ ٘زٖ اٌؾبي ٌٛ طذلٛا هللا ثب٨عزؼبٔخ ثٗ، ٚثزي فَبَِرا َػَض

ُْ  )ٌغٙذ فٟ اِزضبٌٗ ا ا ٌَُٙ َْ َخ١ْش    ( ِٓ ؽبٌُٙ ا٤ٌٚٝ، ٚرٌه ِٓ ٚعٖٛ:ٌََىب

 ِٕٙب: أْ اٌؼجذ ٔبلض ِٓ وً ٚعٗ، ٨ لذسح ٌٗ ا٨ اْ أػبٔٗ هللا، ف٩ ٠طٍت ص٠بدح ػٍٝ ِب ٘ٛ لبئُ ثظذدٖ. 

أِب اٌؾبي، ف٥ْ ِٕٚٙب: أٔٗ ارا رؼٍمذ ٔفغٗ ثبٌّغزمجً، ػؼف ػٓ اٌؼًّ، ثٛظ١فخ ٚلزٗ، ٚثٛظ١فخ اٌّغزمجً، 

اٌّٙخ أزمٍذ ػٕٗ اٌٝ غ١شٖ، ٚاٌؼًّ رجغ ٌٍّٙخ، ٚأِب اٌّغزمجً، فبٔٗ ٨ ٠غٟء ؽزٝ رفزش اٌّٙخ ػٓ ٔشبؽٙب ف٩ 

 ٠ؼبْ ػ١ٍٗ. 

ِٕٚٙب: أْ اٌؼجذ اٌّئًِ ٣ٌِبي اٌّغزمجٍخ، ِغ وغٍٗ ػٓ ػًّ اٌٛلذ اٌؾبػش، شج١ٗ ثبٌّزؤٌٟ اٌزٞ ٠غضَ 

فؤؽشٜ ثٗ أْ ٠خزي ٨ٚ ٠مَٛ ثّب ُ٘ ثٗ ٚٚؽٓ ٔفغٗ ػ١ٍٗ، فبٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ ثمذسرٗ، ػٍٝ ِب ٠غزمجً ِٓ أِٛسٖ، 

٠غّغ اٌؼجذ ّ٘ٗ ٚفىشرٗ ٚٔشبؽٗ ػٍٝ ٚلزٗ اٌؾبػش، ٠ٚئدٞ ٚظ١فزٗ ثؾغت لذسرٗ، صُ وٍّب عبء ٚلذ اعزمجٍٗ 

 ٛسٖ. ثٕشبؽ ّٚ٘خ ػب١ٌخ ِغزّؼخ غ١ش ِزفشلخ، ِغزؼ١ٕب ثشثٗ فٟ رٌه، فٙزا ؽشٞ ثبٌزٛف١ك ٚاٌزغذ٠ذ فٟ ع١ّغ أِ

 *ِب ؽبي اٌّزٌٟٛ ػٓ ؽبػخ هللا؟

ُْ  صُ روش رؼبٌٝ ؽبي اٌّزٌٟٛ ػٓ ؽبػخ سثٗ، ٚأٔٗ ٨ ٠زٌٛٝ اٌٝ خ١ش، ثً اٌٝ شش، فمبي: ) ١ٌَّْزُ َٛ ْْ رَ ُْ اِ ًْ َػَغ١ْزُ فََٙ

 ُْ ُى َِ رُمَطُِّؼٛا أَْسَؽب َٚ ْْ رُْفِغُذٚا فِٟ ا٤ْسِع  ي ٤ٚاِشٖ، فضُ اٌخ١ش ( أٞ: فّٙب أِشاْ، اِب اٌزضاَ ٌطبػخ هللا، ٚاِزضبأَ

ٚاٌششذ ٚاٌف٩ػ، ٚاِب اػشاع ػٓ رٌه، ٚرٍٛي ػٓ ؽبػخ هللا، فّب صُ ا٨ اٌفغبد فٟ ا٤سع ثبٌؼًّ ثبٌّؼبطٟ 

 ٚلط١ؼخ ا٤سؽبَ. 

(  َٓ ُ  ( أفغذٚا فٟ ا٤سع، ٚلطؼٛا أسؽبُِٙ )أٌَُٚئَِه اٌَِّز٠ ُُ هللاَّ ( ثؤْ أثؼذُ٘ ػٓ سؽّزٗ، ٚلشثٛا ِٓ عخؾ ٌََؼَُٕٙ

 هللا. 
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(  ُْ ٝ أَْثَظبَسُ٘ َّ أَْػ َٚ  ُْ ُٙ َّّ ( أٞ: عؼٍُٙ ٨ ٠غّؼْٛ ِب ٠ٕفؼُٙ ٨ٚ ٠جظشٚٔٗ، فٍُٙ آراْ، ٌٚىٓ ٨ رغّغ فَؤََط

عّبع ارػبْ ٚلجٛي، ٚأّب رغّغ عّبػب رمَٛ ثٗ ؽغخ هللا ػ١ٍٙب، ٌُٚٙ أػ١ٓ، ٌٚىٓ ٨ ٠جظشْٚ ثٙب اٌؼجش 

 ٚا٠٢بد، ٨ٚ ٠ٍزفزْٛ ثٙب اٌٝ اٌجشا١٘ٓ ٚاٌج١ٕبد. 

 *ِب صّشاد رذثش اٌمشآْ؟

َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌَُٙب ) َْ أَ ٌْمُْشآ َْ ا  ( .  ٕٗ )أَف٩َ ٠َزََذثَُّشٚ

أٞ: ف٩ٙ ٠زذثش ٘ئ٨ء اٌّؼشػْٛ ٌىزبة هللا، ٠ٚزؤٍِٛٔٗ ؽك اٌزؤًِ، فبُٔٙ ٌٛ رذثشٖٚ، ٌذٌُٙ ػٍٝ وً خ١ش، 

ٌٚؾزسُ٘ ِٓ وً شش، ٥ٌّٚ لٍٛثُٙ ِٓ ا٠٦ّبْ، ٚأفئذرُٙ ِٓ ا٠٦مبْ، ٤ٚٚطٍُٙ اٌٝ اٌّطبٌت اٌؼب١ٌخ، 

ِى٩ّرٙب ِٚفغذارٙب، ٚاٌطش٠ك اٌّٛطٍخ ٚاٌّٛا٘ت اٌغب١ٌخ، ٌٚج١ٓ ٌُٙ اٌطش٠ك اٌّٛطٍخ اٌٝ هللا، ٚاٌٝ عٕزٗ ٚ

اٌٝ اٌؼزاة، ٚثؤٞ شٟء رؾزس، ٌٚؼشفُٙ ثشثُٙ، ٚأعّبئٗ ٚطفبرٗ ٚاؽغبٔٗ، ٌٚشٛلُٙ اٌٝ اٌضٛاة اٌغض٠ً، 

 ٚس٘جُٙ ِٓ اٌؼمبة اٌٛث١ً. 

َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌَُٙب  )  ٘ٛ اٌٛالغ. ( أٞ: لذ أغٍك ػٍٝ ِب ف١ٙب ِٓ اٌشش ٚألفٍذ، ف٩ ٠ذخٍٙب خ١ش أثذا؟ ٘زا أَ

 *ِب ؽبي اٌّشرذ٠ٓ ػٓ اٌٙذٜ ٚا٠٦ّبْ؟

 ٍَ ِْ أَ َٚ  ُْ َي ٌَُٙ َّٛ ُْ َع ١ْطَب ٌَُْٙذٜ اٌشَّ ُُ ا ٌَُٙ َٓ ب رَج١ََّ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ  ُْ ِ٘ ٚا َػٍَٝ أَْدثَبِس َٓ اْسرَذُّ َّْ اٌَِّز٠ ُْ )اِ ُْ لَبٌُٛا  ٕ٘ ٝ ٌَُٙ ُ َّٙ ( َرٌَِه ثِؤَٔ

 ُ َي هللاَّ ب َٔضَّ َِ َٓ َوِشُ٘ٛا  ُْ )ٌٍَِِّز٠ ُُ اِْعَشاَسُ٘ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ َٚ ِش  ِْ ُْ فِٟ ثَْؼِغ ا٤َ ٩ئَِىخُ  ٕٙ َعُِٕط١ُؼُى َّ ٌْ ُُ ا فَّْزُٙ َٛ ( فََى١َْف اَِرا رَ

( ُْ أَْدثَبَسُ٘ َٚ  ُْ ُعَُٛ٘ٙ ُٚ  َْ ب 7ٕ ٠َْؼِشثُٛ َّ أَُٗ فَؤَْؽجَؾَ أَْػ َٛ َوِشُ٘ٛا ِسْػ َٚ  َ ب أَْعَخؾَ هللاَّ َِ ُُ ارَّجَُؼٛا  ُ َّٙ ُْ )( َرٌَِه ثِؤَٔ ٌَُٙ ٕ3  . ) 

٠خجش رؼبٌٝ ػٓ ؽبٌخ اٌّشرذ٠ٓ ػٓ اٌٙذٜ ٚا٠٦ّبْ ػٍٝ أػمبثُٙ اٌٝ اٌؼ٩ي ٚاٌىفشاْ، رٌه ٨ ػٓ د١ًٌ دٌُٙ 

 ُُ ب ٠َِؼُذُ٘ َِ َٚ  ُْ ِٙ ١ِّٕ َّ ُ٠ َٚ  ُْ ٨ٚ ثش٘بْ، ٚأّب ٘ٛ رغ٠ًٛ ِٓ ػذُٚ٘ اٌش١طبْ ٚرض١٠ٓ ٌُٙ، ٚا٩ِء ِٕٗ ٌُٙ: ٠َِؼُذُ٘

ا ُْ ا٨ِ ُغُشٚس  ١ْطَب   اٌشَّ

ُ  ٚرٌه أُٔٙ لذ رج١ٓ ٌُٙ اٌٙذٜ، فض٘ذٚا ف١ٗ ٚسفؼٖٛ، ٚ ) ب ٔضَي هللاَّ َِ َٓ َوِشُ٘ٛا  ( ِٓ اٌّجبسص٠ٓ اٌؼذاٚح لَبٌُٛا ٌٍَِِّز٠

ِش  هلل ٌٚشعٌٛٗ ) ِْ ُْ فِٟ ثَْؼِغ ا٤ ( أٞ: اٌزٞ ٠ٛافك أ٘ٛاءُ٘، فٍزٌه ػبلجُٙ هللا ثبٌؼ٩ي، ٚا٦لبِخ ػٍٝ َعُِٕط١ُؼُى

 ا٤ثذٞ، ٚاٌؼزاة اٌغشِذٞ. ِب ٠ٛطٍُٙ اٌٝ اٌشمبء 

(  ُْ ُُ اِْعَشاَسُ٘ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ  ( فٍزٌه فؼؾُٙ، ٚث١ٕٙب ٌؼجبدٖ اٌّئ١ِٕٓ، ٌئ٩ ٠غزشٚا ثٙب. َٚ

٩َّئَِىخ  ( رشٜ ؽبٌُٙ اٌش١ٕؼخ، ٚسإ٠زُٙ اٌفظ١ؼخ )فََى١َْف  )ؽبٌُٙ ػٕذ اٌّٛد- ٌْ ُُ ا فَّْزُٙ َٛ ( اٌّٛوٍْٛ ثمجغ اَِرا رَ

َْ  أسٚاؽُٙ، ) ُْ ٠َْؼِشثُٛ أَْدثَبَسُ٘ َٚ  ُْ ُعَُٛ٘ٙ  ( ثبٌّمبِغ اٌشذ٠ذح؟!. ُٚ

 ِب عجت اٌؼزاة اٌزٞ اعزؾمٖٛ؟-

َ  ( عجت )ثـ  ( اٌؼزاة اٌزٞ اعزؾمٖٛ ٚٔبٌٖٛ )َرٌَِه  ) ب أَْعَخؾَ هللاَّ َِ  ( ِٓ وً وفش ٚفغٛق ٚػظ١بْ. أُٔٙ ارَّجَُؼٛا 

أَُٗ  ) َٛ َوِشُ٘ٛا ِسْػ ُْ  ٨ٚ ٠ذ١ُٔٙ ِٕٗ، ) ( فٍُ ٠ىٓ ٌُٙ سغجخ ف١ّب ٠مشثُٙ ا١ٌٗ،َٚ بٌَُٙ َّ ( أٞ: أثطٍٙب فَؤَْؽجَؾَ أَْػ

 ٚأر٘جٙب، ٚ٘زا ثخ٩ف ِٓ ارجغ ِب ٠شػٟ هللا ٚوشٖ عخطٗ، فبٔٗ ع١ىفش ػٕٗ ع١ئبرٗ، ٠ٚؼبػف أعشٖ ٚصٛاثٗ. 

( ُْ ُ أَْػَغبَُٔٙ ْٓ ٠ُْخِشَط هللاَّ ٌَ ْْ َشٌع أَ َِ  ُْ ِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َْ َؽِغَت اٌَِّز٠  ( .  2ٕ *)أَ

َشٌع  ٠مٛي رؼبٌٝ: )-ٟ أِشاع اٌمٍٛة؟ِب ٘- َِ  ُْ ِٙ َٓ فِٟ لٍُُٛثِ َْ َؽِغَت اٌَِّز٠ ( ِٓ شجٙخ أٚ شٙٛح، ثؾ١ش رخشط أَ

اٌمٍت ػٓ ؽبي طؾزٗ ٚاػزذاٌٗ، أْ هللا ٨ ٠خشط ِب فٟ لٍٛثُٙ ِٓ ا٤ػغبْ ٚاٌؼذاٚح ٧ٌع٩َ ٚأٍ٘ٗ؟ ٘زا ظٓ 

ٚرٌه ثب٨ثز٩ء ثبٌّؾٓ، اٌزٟ ِٓ  -)و١ف ١ّ٠ضُ٘؟(-رة،٨ ١ٍ٠ك ثؾىّخ هللا، فبٔٗ ٨ ثذ أْ ١ّ٠ض اٌظبدق ِٓ اٌىب

صجذ ػ١ٍٙب، ٚداَ ا٠ّبٔٗ ف١ٙب، فٙٛ اٌّئِٓ ؽم١مخ، ِٚٓ سدرٗ ػٍٝ ػمج١ٗ فٍُ ٠ظجش ػ١ٍٙب، ٚؽ١ٓ أربٖ ا٨ِزؾبْ، 

 عضع ٚػؼف ا٠ّبٔٗ، ٚخشط ِب فٟ لٍجٗ ِٓ اٌؼغٓ، ٚرج١ٓ ٔفبلٗ، ٘زا ِمزؼٝ اٌؾىّخ ا١ٌٙ٦خ.
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 ٌَ َٚ بِغ أٔٗ رؼبٌٝ لبي:  َّ ُُ أَْػ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ َٚ ِي  ْٛ ٌْمَ ِٓ ا ُْ فِٟ ٌَْؾ ُ َّٙ ٌَزَْؼِشفَٕ َٚ  ُْ بُ٘ َّ ُْ ثِِغ١ ُْ فٍَََؼَشْفزَُٙ ُْ )ْٛ ََٔشبُء ٤ََس٠َْٕبَوُٙ (  ٖٓ ٌَُى

( ُْ َٛ أَْخجَبَسُو َْٔجٍُ َٚ  َٓ بثِِش٠ اٌظَّ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ  َٓ ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٌْ َُ ا ُْ َؽزَّٝ َْٔؼٍَ َُّٔى َٛ ٌََْٕجٍُ َٚ ٖٔ  . ) 

(  ٌَ َٚ ُْ بُ٘ َّ ُْ ثِِغ١ ُْ فٍَََؼَشْفزَُٙ  ( ْٛ ََٔشبُء ٤َس٠َْٕبَوُٙ

ِي  أٞ: ثؼ٩ِبرُٙ اٌزٟ ٟ٘ وبٌٛعُ فٟ ٚعُٛ٘ٙ. ) ْٛ ٌْمَ ِٓ ا ُْ فِٟ ٌَْؾ ُ َّٙ ٌَزَْؼِشفَٕ ( أٞ: ٨ ثذ أْ ٠ظٙش ِب فٟ لٍٛثُٙ، َٚ

ُُ  ش ٚاٌشش )٠ٚزج١ٓ ثفٍزبد أٌغٕزُٙ، فبْ ا٤ٌغٓ ِغبسف اٌمٍٛة، ٠ظٙش ِٕٙب ِب فٟ اٌمٍٛة ِٓ اٌخ١ ُ ٠َْؼٍَ هللاَّ َٚ

 ُْ بٌَُى َّ  ( ف١غبص٠ىُ ػ١ٍٙب. أَْػ

 *ِب أػظُ اِزؾبْ ٠ّزؾٓ هللا ثٗ ػجبدٖ؟

ُْ  صُ روش أػظُ اِزؾبْ ٠ّزؾٓ ثٗ ػجبدٖ، ٚ٘ٛ اٌغٙبد فٟ عج١ً هللا، فمبي: ) َُّٔى َٛ ٌََْٕجٍُ ( أٞ: ٔخزجش ا٠ّبٔىُ َٚ

ُْ  ٚطجشوُ، ) َٛ أَْخجَبَسُو َْٔجٍُ َٚ  َٓ بثِِش٠ اٌظَّ َٚ  ُْ ُْٕى ِِ  َٓ ِِ٘ذ٠ َغب ُّ ٌْ َُ ا ( فّٓ اِزضً أِش هللا ٚعب٘ذ فٟ عج١ً هللا َؽزَّٝ َْٔؼٍَ

 ٌٕظش د٠ٕٗ ٚاػ٩ء وٍّزٗ فٙٛ اٌّئِٓ ؽمب، ِٚٓ رىبعً ػٓ رٌه، وبْ رٌه ٔمظب فٟ ا٠ّبٔٗ. 

 *ثّبرا رٛػذ هللا ِٓ عّغ أٔٛاع اٌشش؟

 َٓ َّْ اٌَِّز٠ َ  )اِ ٚا هللاَّ ْٓ ٠َُؼشُّ ٌَُْٙذٜ ٌَ ُُ ا ٌَُٙ َٓ َّ ب رَج١َ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ ُعَٛي  َشبلُّٛا اٌشَّ َٚ  ِ ًِ هللاَّ ْٓ َعج١ِ ٚا َػ َطذُّ َٚ َع١ُْؾجِؾُ َوفَُشٚا  َٚ  َش١ْئ ب 

( ُْ بٌَُٙ َّ  ( .  ٕٖ أَْػ

 ٔظجٗ ِٛط٩ ا١ٌٗ.  ٘زا ٚػ١ذ شذ٠ذ ٌّٓ عّغ أٔٛاع اٌشش وٍٙب، ِٓ اٌىفش ثبهلل، ٚطذ اٌخٍك ػٓ عج١ً هللا اٌزٞ

ٌَُْٙذٜ  ) ُُ ا ٌَُٙ َٓ َّ ب رَج١َ َِ ْٓ ثَْؼِذ  ِِ ُعَٛي  َشبلُّٛا اٌشَّ ( أٞ: ػبٔذٖٚ ٚخبٌفٖٛ ػٓ ػّذ ٚػٕبد، ٨ ػٓ عًٙ ٚغٟ َٚ

َ َش١ْئ ب  ٚػ٩ي، فبُٔٙ ) ٚا هللاَّ ْٓ ٠َُؼشُّ  ( ف٩ ٠ٕمض ثٗ ٍِىٗ. ٌَ

(  ُْ بٌَُٙ َّ َع١ُْؾجِؾُ أَْػ فٟ ٔظش اٌجبؽً، ثؤْ ٨ رضّش ٌُٙ ا٨ اٌخ١جخ ٚاٌخغشاْ، ( أٞ: ِغبػ١ُٙ اٌزٟ ثزٌٛ٘ب َٚ

 ٚأػّبٌُٙ اٌزٟ ٠شعْٛ ثٙب اٌضٛاة، ٨ رمجً ٌؼذَ ٚعٛد ششؽٙب. 

( ُْ بٌَُى َّ ٨ رُْجِطٍُٛا أَْػ َٚ ُعَٛي  أَِؽ١ُؼٛا اٌشَّ َٚ  َ ُٕٛا أَِؽ١ُؼٛا هللاَّ َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠  ( .  ٖٖ *)٠َب أ٠َُّٙ

٠ؤِش رؼبٌٝ اٌّئ١ِٕٓ ثؤِش ثٗ رزُ أِٛسُ٘، ٚرؾظً عؼبدرُٙ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ، ٚ٘ٛ: ؽبػزٗ ٚؽبػخ سعٌٛٗ فٟ 

أطٛي اٌذ٠ٓ ٚفشٚػٗ، ٚاٌطبػخ ٟ٘ اِزضبي ا٤ِش، ٚاعزٕبة إٌٟٙ ػٍٝ اٌٛعٗ اٌّؤِٛس ثٗ ثب٦خ٩ص ٚرّبَ 

 اٌّزبثؼخ. 

بٌَىُ  ِبرا ٠شًّ لٌٛٗ رؼبٌٝ: )- َّ ٨ رُْجِطٍُٛا أَْػ  (؟ُْ َٚ

ّٓ ثٙب ٚاػغبة، ٚفخش ٚعّؼخ، ِٚٓ ػًّ ثبٌّؼبطٟ ٔ /٠شًّ إٌٟٙ ػٓ اثطبٌٙب ثؼذ ػٍّٙب، ثّب ٠فغذ٘ب، ِٓ ِ

 اٌزٟ رؼّؾً ِؼٙب ا٤ػّبي، ٠ٚؾجؾ أعش٘ب

 /٠ٚشًّ إٌٟٙ ػٓ افغبد٘ب ؽبي ٚلٛػٙب ثمطؼٙب، أٚ ا٦ر١بْ ثّفغذ ِٓ ِفغذارٙب. ٕ

 اخٍخ فٟ ٘زا، ِٕٟٚٙ ػٕٙب.فّجط٩د اٌظ٩ح ٚاٌظ١بَ ٚاٌؾظ ٚٔؾٛ٘ب، وٍٙب د

 ثّبرا اعزذي اٌفمٙبء ِٓ ٘زٖ ا٠٢خ)٨ٚ رجطٍٛا أػّبٌىُ(-

٠ٚغزذي اٌفمٙبء ثٙزٖ ا٠٢خ ػٍٝ رؾش٠ُ لطغ اٌفشع، ٚوشا٘خ لطغ إٌفً، ِٓ غ١ش ِٛعت ٌزٌه، ٚارا وبْ هللا  

اٌٛعٗ اٌزٞ رظٍؼ ثٗ  لذ ٔٙٝ ػٓ اثطبي ا٤ػّبي، فٙٛ أِش ثبط٩ؽٙب، ٚاوّبٌٙب ٚارّبِٙب، ٚا٦ر١بْ ثٙب، ػٍٝ

 ػٍّب ٚػ٩ّ. 

 *ً٘ اؽجبؽ ػًّ اٌىبفش أِش ِطٍك ٌُ ٠م١ذ ثشٟء؟

( ُْ ٌَُٙ ُ ْٓ ٠َْغفَِش هللاَّ ُْ ُوفَّبٌس فٍََ ُ٘ َٚ برُٛا  َِ  َُّ ِ صُ ًِ هللاَّ ْٓ َعج١ِ ٚا َػ َطذُّ َٚ َٓ َوفَُشٚا  َّْ اٌَِّز٠ ُِ  ٖٗ اِ ٍْ رَْذُػٛا اٌَِٝ اٌغَّ َٚ ُِٕٙٛا  ( ف٩َ رَ

 ُُ ْٔزُ أَ َٚ( ُْ بٌَُى َّ ُْ أَْػ ْٓ ٠َزَِشُو ٌَ َٚ  ُْ َؼُى َِ  ُ هللاَّ َٚ  َْ ْٛ  ( .  ٖ٘ ا٤َْػٍَ
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ب َّ َٛ َوبفٌِش فَؤٌَُٚئَِه َؽجِطَْذ أَْػ ُ٘ َٚ ْذ  ُّ ِٗ ف١ََ ْٓ ِد٠ِٕ ُْ َػ ُْٕى ِِ ْٓ ٠َْشرَِذْد  َِ َٚ ١َْٔب ٘زٖ ا٠٢خ ٚاٌزٟ فٟ اٌجمشح لٌٛٗ: ) ُْ فِٟ اٌذُّ ٌُُٙ

ا٢ِخَشِح( ِم١ذربْ، ٌىً ٔض ِطٍك،  َٓ  ف١ٗ اؽجبؽ اٌؼًّ ثبٌىفش، فبٔٗ ِم١ذ ثبٌّٛد ػ١ٍٗ، فمبي ٕ٘ب: )َٚ َّْ اٌَِّز٠ اِ

ٚا  ( ثبهلل ٩ِٚئىزٗ ٚوزجٗ ٚسعٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خش )َوفَُشٚا  َطذُّ ِ  ( اٌخٍك )َٚ ًِ هللاَّ ْٓ َعج١ِ ( ثزض١٘ذُ٘ ا٠بُ٘ ثبٌؾك، َػ

ُْ ُوفَّبٌس  ٚدػٛرُٙ اٌٝ اٌجبؽً، ٚرض١٠ٕٗ، ) ُ٘ َٚ برُٛا  َِ  َُّ ُْ  ٌُ ٠زٛثٛا ِٕٗ، )( صُ ٌَُٙ ُ ْٓ ٠َْغفَِش هللاَّ ( ٨ ثشفبػخ ٨ٚ فٍََ

ثغ١ش٘ب، ٤ٔٗ لذ رؾزُ ػ١ٍُٙ اٌؼمبة، ٚفبرُٙ اٌضٛاة، ٚٚعت ػ١ٍُٙ اٌخٍٛد فٟ إٌبس، ٚعذد ػ١ٍُٙ سؽّخ 

 اٌشؽ١ُ اٌغفبس. 

 ِب ِفَٙٛ ا٠٢خ)اْ اٌز٠ٓ وفشٚا ٚطذٚا ػٓ عج١ً هللا صُ ِبرٛا ُٚ٘ وفبس(؟-

اٌىش٠ّخ أُٔٙ اْ ربثٛا ِٓ رٌه لجً ِٛرُٙ، فبْ هللا ٠غفش ٌُٙ ٠ٚشؽُّٙ، ٠ٚذخٍُٙ اٌغٕخ، ٌٚٛ وبٔٛا  ِٚفَٙٛ ا٠٢خ

ِف١ٕٓ أػّبسُ٘ فٟ اٌىفش ثٗ ٚاٌظذ ػٓ عج١ٍٗ، ٚا٦لذاَ ػٍٝ ِؼبط١ٗ، فغجؾبْ ِٓ فزؼ ٌؼجبدٖ أثٛاة اٌشؽّخ، 

 ٌُٚ ٠غٍمٙب ػٓ أؽذ، ِب داَ ؽ١ب ِزّىٕب ِٓ اٌزٛثخ. 

 ٌزٞ ٨ ٠ؼبعً اٌؼبط١ٓ ثبٌؼمٛثخ، ثً ٠ؼبف١ُٙ، ٠ٚشصلُٙ، وؤُٔٙ ِب ػظٖٛ ِغ لذسرٗ ػ١ٍُٙ. ٚعجؾبْ اٌؾ١ٍُ، ا

 *)ف٩ رٕٙٛا ٚرذػٛا اٌٝ اٌغٍُ ٚأٔزُ ا٤ػٍْٛ ٚهللا ِؼىُ ٌٚٓ ٠زشوُ أػّبٌىُ(

ُِٕٙٛا  صُ لبي رؼبٌٝ: )  ، ( أٞ: ٨ رؼؼفٛا ػٓ لزبي ػذٚوُ، ٠ٚغزٌٟٛ ػ١ٍىُ اٌخٛف، ثً اطجشٚا ٚاصجزٛاف٩َ رَ

 ٚٚؽٕٛا أٔفغىُ ػٍٝ اٌمزبي ٚاٌغ٩د، ؽٍجب ٌّشػبح سثىُ، ٚٔظؾب ٧ٌع٩َ، ٚاغؼبثب ٌٍش١طبْ. 

ُ  ( اٌؾبي أٔىُ )ٚ  ٨ٚ رذػٛا اٌٝ اٌّغبٌّخ ٚاٌّزبسوخ ث١ٕىُ ٚث١ٓ أػذائىُ، ؽٍجب ٌٍشاؽخ، ) هللاَّ َٚ  َْ ْٛ أٔزُ ا٤ْػٍَ

 ُْ ْٓ ٠َزَِشُو ٌَ َٚ  ُْ َؼُى بٌُىُ  ( أٞ: ٠ٕمظىُ )َِ َّ  ( أَْػ

وُٛٔٙ ا٤ػ١ٍٓ، أٞ: لذ رٛفشد ٌُٙ أعجبة إٌظش،  فٙزٖ ا٤ِٛس اٌض٩صخ، وً ِٕٙب ِمزغ ٌٍظجش ٚػذَ اٌٛ٘ٓ

ٚٚػذٚا ِٓ هللا ثبٌٛػذ اٌظبدق، فبْ ا٦ٔغبْ، ٨ ٠ٙٓ ا٨ ارا وبْ أري ِٓ غ١شٖ ٚأػؼف ػذدا، ٚػذدا، ٚلٛح 

 داخ١ٍخ ٚخبسع١خ. 

اٌّئ١ِٕٓ، ثبٌؼْٛ، ٚإٌظش، ٚاٌزؤ١٠ذ، ٚرٌه ِٛعت ٌمٛح لٍٛثُٙ، اٌضبٟٔ: أْ هللا ِؼُٙ، فبُٔٙ ِئِْٕٛ، ٚهللا ِغ 

 ٚالذاُِٙ ػٍٝ ػذُٚ٘. 

اٌضبٌش: أْ هللا ٨ ٠ٕمظُٙ ِٓ أػّبٌُٙ ش١ئب، ثً ع١ٛف١ُٙ أعٛسُ٘، ٠ٚض٠ذُ٘ ِٓ فؼٍٗ، خظٛطب ػجبدح 

ُْ اٌغٙبد، فبْ إٌفمخ رؼبػف ف١ٗ، اٌٝ عجؼّبئخ ػؼف، اٌٝ أػؼبف وض١شح، ٚلبي رؼبٌٝ: َرٌَِه ثِ  ُْ ٨ ٠ُِظ١جُُٙ ُ َّٙ ؤَٔ

ْٓ َػذُ  ِِ  َْ ٨ ٠ََٕبٌُٛ َٚ ٌُْىفَّبَس  ِؽئ ب ٠َِغ١عُ ا ْٛ َِ  َْ ٨ ٠َطَئُٛ َٚ  ِ ًِ هللاَّ َظخٌ فِٟ َعج١ِ َّ ْخ َِ  ٨ َٚ ٨ ََٔظٌت  َٚ ؤٌ  َّ ُْ ظَ ٍّٚ ٩١َْٔ ا٨ِ ُوزَِت ٌَُٙ

 ُ٨ ٠ َٚ  * َٓ ْؾِغ١ِٕ ُّ ٌْ َ ٨ ٠ُِؼ١ُغ أَْعَش ا َّْ هللاَّ ًٌ َطبٌٌِؼ اِ َّ ِٗ َػ اِد٠ ب ا٨ِ ُوزَِت ثِ َٚ  َْ ٨ ٠َْمطَُؼٛ َٚ ٨ َوج١َِشح   َٚ َْ َٔفَمَخ  َطِغ١َشح   ْٕفِمُٛ

 َْ ٍُٛ َّ ب َوبُٔٛا ٠َْؼ َِ  َٓ ُ أَْؽَغ ُُ هللاَّ ُْ ١ٌَِْغِض٠َُٙ ٌَُٙ 

فبرا ػشف ا٦ٔغبْ أْ هللا رؼبٌٝ ٨ ٠ؼ١غ ػٍّٗ ٚعٙبدٖ، أٚعت ٌٗ رٌه إٌشبؽ، ٚثزي اٌغٙذ ف١ّب ٠زشرت ػ١ٍٗ 

اة، فى١ف ارا اعزّؼذ ٘زٖ ا٤ِٛس اٌض٩صخ فبْ رٌه ٠ٛعت إٌشبؽ اٌزبَ، فٙزا ِٓ رشغ١ت هللا ا٤عش ٚاٌضٛ

 ٌؼجبدٖ، ٚرٕش١طُٙ، ٚرم٠ٛخ أٔفغُٙ ػٍٝ ِب ف١ٗ ط٩ؽُٙ ٚف٩ؽُٙ. 

 *ثّبرا ٚطف هللا اٌذ١ٔب ؽزٝ ٠ض٘ذ ػجبدٖ ف١ٙب؟

ُٕٛا  ِِ ْْ رُْئ اِ َٚ  ٌٛ ْٙ ٌَ َٚ ١َْٔب ٌَِؼٌت  ٌَْؾ١َبحُ اٌذُّ ب ا َّ ُْ )أَِّ اٌَُى َٛ ِْ ُْ أَ ٌُْى ٨ ٠َْغؤَ َٚ  ُْ ُْ أُُعَٛسُو رَزَّمُٛا ٠ُْئرُِى َٚ ٖٙ  ُْ َٛ٘ب ف١َُْؾفُِى ُّ ٌُْى ْْ ٠َْغؤَ ( اِ

( ُْ ٠ُْخِشْط أَْػَغبَُٔى َٚ ًْ  7ٖ رَْجَخٍُٛا  ْٓ ٠َْجَخ َِ َٚ  ًُ ْٓ ٠َْجَخ َِ  ُْ ُْٕى ِّ ِ فَ ًِ هللاَّ ْٕفِمُٛا فِٟ َعج١ِ َْ ٌِزُ ْٛ ُْ َُ٘ئ٨ِء رُْذَػ ْٔزُ ب  ( َ٘بأَ َّ فَبَِّٔ

 َُّ ُْ صُ ب َغ١َْشُو  ِ ْٛ ا ٠َْغزَْجِذْي لَ ْٛ ٌَّ َٛ ْْ رَزَ اِ َٚ ٌْفُمََشاُء  ُُ ا ْٔزُ أَ َٚ  ُّٟ ٌَْغِٕ ُ ا هللاَّ َٚ  ِٗ ْٓ َْٔفِغ ًُ َػ ُْ ) ٠َْجَخ ضَبٌَُى ِْ  ( .  3ٖ ٨ ٠َُىُٛٔٛا أَ

ؼت فٟ ا٤ثذاْ ٌٚٙٛ فٟ ٘زا رض١٘ذ ِٕٗ ٌؼجبدٖ فٟ اٌؾ١بح اٌذ١ٔب ثبخجبسُ٘ ػٓ ؽم١مخ أِش٘ب، ثؤٔٙب ٌؼت ٌٚٙٛ، ٌ

اٌمٍٛة، ف٩ ٠ضاي اٌؼجذ ١٘٨ب فٟ ِبٌٗ، ٚأ٨ٚدٖ، ٚص٠ٕزٗ، ٌٚزارٗ ِٓ إٌغبء، ٚاٌّآوً ٚاٌّشبسة، ٚاٌّغبوٓ 
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ٚاٌّغبٌظ، ٚإٌّبظش ٚاٌش٠بعبد، ٨ػجب فٟ وً ػًّ ٨ فبئذح ف١ٗ، ثً ٘ٛ دائش ث١ٓ اٌجطبٌخ ٚاٌغفٍخ ٚاٌّؼبطٟ، 

را ٘زٖ ا٤ِٛس لذ ٌٚذ ٚفبسلذ، ٌُٚ ٠ؾظً اٌؼجذ ِٕٙب ػٍٝ ؽبئً، ثً ؽزٝ رغزىًّ د١ٔبٖ، ٠ٚؾؼشٖ أعٍٗ، فب

لذ رج١ٓ ٌٗ خغشأٗ ٚؽشِبٔٗ، ٚؽؼش ػزاثٗ، فٙزا ِٛعت ٌٍؼبلً اٌض٘ذ ف١ٙب، ٚػذَ اٌشغجخ ف١ٙب، ٚا٨٘زّبَ 

ْْ َٚ  اٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٙزُ ثٗ ِب روشٖ ثمٌٛٗ: )-ِب ٌزٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٙزُ ثٗ اٌّئِٓ فٟ اٌذ١ٔب؟–ثشؤٔٙب، ٚأّب  اِ

رَزَّمُٛا  َٚ ُٕٛا  ِِ ( ثؤْ رئِٕٛا ثبهلل، ٩ِٚئىزٗ ٚوزجٗ ٚسعٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢خش، ٚرمِٛٛا ثزمٛاٖ اٌزٟ ٟ٘ ِٓ ٌٛاصَ رُْئ

ا٠٦ّبْ ِٚمزؼ١برٗ، ٟٚ٘ اٌؼًّ ثّشػبرٗ ػٍٝ اٌذٚاَ، ِغ رشن ِؼبط١ٗ، فٙزا اٌزٞ ٠ٕفغ اٌؼجذ، ٚ٘ٛ اٌزٞ 

ٍجٗ، ٚ٘ٛ ِمظٛد هللا ِٓ ػجبدٖ سؽّخ ثُٙ ٌٚطفب، ١ٌض١جُٙ ٠ٕجغٟ أْ ٠زٕبفظ ف١ٗ، ٚرجزي اٌُّٙ ٚا٤ػّبي فٟ ؽ

ُْ  اٌضٛاة اٌغض٠ً، ٌٚٙزا لبي: ) اٌَُى َٛ ِْ ُْ أَ ٌُْى ٨ ٠َْغؤَ َٚ  ُْ ُْ أُُعَٛسُو رَزَّمُٛا ٠ُْئرُِى َٚ ُٕٛا  ِِ ْْ رُْئ اِ ( أٞ: ٨ ٠ش٠ذ رؼبٌٝ أْ َٚ

ْْ  مظىُ ٔمظب ٠ؼشوُ، ٌٚٙزا لبي: )٠ىٍفىُ ِب ٠شك ػ١ٍىُ، ٠ٚؼٕزىُ ِٓ أخز أِٛاٌىُ، ٚثمبئىُ ث٩ ِبي، أٚ ٠ٕ اِ

 ُْ ٠ُْخِشْط أَْػَغبَُٔى َٚ ُْ رَْجَخٍُٛا  َُّٛ٘ب ف١َُْؾفُِى ٌُْى  ( ٠َْغؤَ

 أٞ: ِب فٟ لٍٛثىُ ِٓ اٌؼغٓ، ارا ؽٍت ِٕىُ ِب رىشْ٘ٛ ثزٌٗ. 

َْ ٌِ  ، أٔىُ )ٚاٌذ١ًٌ ػٍٝ أْ هللا ٌٛ ؽٍت ِٕىُ أِٛاٌىُ ٚأؽفبوُ ثغئاٌٙب، أٔىُ رّزٕؼْٛ ِٕٙب ْٛ ًِ رُْذَػ ْٕفِمُٛا فِٟ َعج١ِ زُ

 ِ  ( ػٍٝ ٘زا اٌٛعٗ، اٌزٞ ف١ٗ ِظٍؾزىُ اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌذ٠ٛ١ٔخ. هللاَّ

(  ًُ ْٓ ٠َْجَخ َِ  ُْ ُْٕى ِّ ( أٞ: فى١ف ٌٛ عؤٌىُ، ٚؽٍت ِٕىُ أِٛاٌىُ فٟ غ١ش أِش رشٚٔٗ ِظٍؾخ ػبعٍخ؟ أ١ٌظ ِٓ فَ

 ثبة أٌٚٝ ٚأؽشٜ اِزٕبػىُ ِٓ رٌه. 

ًْ فَبَِّٔ  صُ لبي: ) ْٓ ٠َْجَخ َِ َٚ ِٗ ْٓ َْٔفِغ ًُ َػ ب ٠َْجَخ ( ٤ٔٗ ؽشَ ٔفغٗ صٛاة هللا رؼبٌٝ، ٚفبرٗ خ١ش وض١ش، ٌٚٓ ٠ؼش هللا َّ

 ثزشن ا٦ٔفبق ش١ئب. 

ٌْفُمََشاُء  فبْ هللا ٘ٛ ) ُُ ا ْٔزُ أَ َٚ  ُّٟ ٌَْغِٕ  ( رؾزبعْٛ ا١ٌٗ فٟ ع١ّغ أٚلبرىُ، ٌغ١ّغ أِٛسوُ. ا

ا  ) ْٛ ٌَّ َٛ ْْ رَزَ اِ ُْ  ِب ٠ؤِشوُ ثٗ )( ػٓ ا٠٦ّبْ ثبهلل، ٚاِزضبي َٚ ضَبٌَُى ِْ َُّ ٨ ٠َُىُٛٔٛا أَ ُْ صُ ب َغ١َْشُو  ِ ْٛ ( فٟ اٌزٌٟٛ، ٠َْغزَْجِذْي لَ

 ِٗ ْٓ ِد٠ِٕ ُْ َػ ُْٕى ِِ ْٓ ٠َْشرَذَّ  َِ ُٕٛا  َِ َٓ آ َب اٌَِّز٠  ثً ٠ط١ؼْٛ هللا ٚسعٌٛٗ، ٠ٚؾجْٛ هللا ٚسعٌٛٗ، وّب لبي رؼبٌٝ: ٠َب أ٠َُّٙ

ٍَ ٠ُؾِ  ْٛ ُ ثِمَ َف ٠َؤْرِٟ هللاَّ ْٛ َُٔٗ.فََغ ٠ُِؾجُّٛ َٚ  ُْ ُ  جُّٙ

 
 

 

 لمسبث بيبويت:

 (:51آَت )

ء غَُْشِ آسٍٍِ...(؟ *يا دالنت  عذو ركش كهًت جتشٌ نألهناس يف قىنه تعاىل )يَثَمُ انْجَنَّتِ انَّتٍِ وُعِذَ انًُْتَّقُىٌَ فُِهَا أََْهَاسٌ يٍِّ يَّا

 )د.فاضم انسايشائً(
ِر آِسٍن َوأَْنَها ٌْ اء َغ قُوَن ِفٌَها أَْنَهاٌر مِّن مَّ ِة الَِّتً ُوِعَد اْلُمتَّ ٌر ِمن لََّبٍن لَّْم فً قوله تعالى فً سورة محمد )َمَثُل اْلَجنَّ

َصّفًّى َولَ  ْن َعَسٍل مُّ اِرِبٌَن َوأَْنَهاٌر مِّ ٍة لِّلشَّ ْن َخْمٍر لَّذَّ ْر َطْعُمُه َوأَْنَهاٌر مِّ ٌَّ َتَغ َمَراِت َوَمْغِفَرةٌ مِّن ٌَ ُهْم ِفٌَها ِمن ُكلِّ الثَّ
َع أَْمَعاءُهْم } ِهْم َكَمْن ُهَو َخالٌِد ِفً النَّاِر َوُسقُوا َماء َحِمٌماًّ َفَقطَّ بِّ {( لم ترد كلمة تجري لألنهار ألن الماء ٘ٔرَّ

ه تعالى )تجري من تحتها اآلسن ال ٌكون إال بركود الماء فلم ٌتطلب السٌاق ذكر كلمة تجري، أما فً قول
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األنهار( لم ٌكن هناك من داع لتحدٌد غٌر آسن ألنه جاء وصف األنهار بالجرٌان األمر الذي ال ٌإدي إلى 
 أن تؤسن الماء.

 *يا انفشق بني محُى وحيًىو؟)د.فاضم انسايشائً(

َع أَْمَعاءُهْم ) ا َفَقطَّ د( من حّم والحّمى. والحمٌم ٌؤتً من ( محم٘ٔالحمٌم هو الماء الحار )َوُسقُوا َماء َحِمٌمًّ

الشًء وضده حتى أنه ٌستعمل للماء البارد أٌضاًّ )مشترك لفظً(. الٌحموم هو الدخان األسود الشدٌد السواد 

ْحُموٍم ) ٌَ  ( الواقعة(.ٖٗ)َوِظلٍّ مِّن 

 (:51آَت )

يٍ َستًع إنُك حتً إرا خشجىا(؟ )د.فاضم *يا انهًست انبُاَُت يف اسخذاو ادلفشد يشة واجلًع يشة أخشي يف اَِت )وينهى 

 انسايشائً(
ٌُعّبر عنها بالواحد أو الجمع، ٌقال جاء  حضر )اللفظ مفرد مذكر وحقٌقتها مفرد  من)من( لها لفظ ومعنى و

 أو مثنى أو جمع(.
من  هناك قاعدة نحوٌة تقول: فً كالم العرب ٌراعى المفرد أوالًّ ثم الجمع كما فً قوله تعالى )ومن الناس

ٌقول آمنا ... وما هم بمإمنٌن( وقوله )ومنهم من ٌستمع إلٌك حتى إذا خرجوا( وقوله )أال فً الفتنة سقطوا( 
 ولٌس غرٌباًّ هذا اإلستخدام فً اللغة.

)من( فً اللغة تستعمل للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمإنث وعادة نبدأ لفظها أوالًّ على حالة اإلفراد 
ٌؤت  منا على معناها وهذا هو األفصح عند العرب. كما فً قوله تعالى )ٌا نساء النبً والتذكٌر ثم نحمله

ٌقنت منكن هلل ورسوله وتعمل صالحاًّ( نؤتً باإلفراد  ومنمنكن بفاحشة مبٌنة ٌضاعف لها العذاب ضعفٌن( )
 والتذكٌر أوالًّ ثم ٌإتى بما ٌدل على المعنى من تؤنٌث أو جمع أو تثنٌة.

 (:22آَت )

 يعنً عسً يف انقشآٌ؟)د.فاضم انسايشائً( *يا

ْن ِعنِدِه ) ًَ ِباْلَفْتِح أَْو أَْمٍر مِّ ؤِْت ٌَ ( المائدة( ٌكون اإلنسان راجٌاًّ ٕ٘عسى طمع وترجً وذكرنا )َفَعَسى ّللّاُ أَن 

بٌِِل ) ِنً َسَواء السَّ ٌَ ْهِد ٌَ ُتْم أَن )َفَهْل  للتوقع( القصص( وقد تؤتً ٌٕٕقول )َقاَل َعَسى َربًِّ أَن  ٌْ ُتْم إِن َتَولَّ ٌْ َعَس

ُعوا أَْرَحاَمُكْم ) ( محمد( هل عسٌتم أي هل توقعتم أن تفعلوا. الفٌصل فً تحدٌد ُٕٕتْفِسُدوا ِفً اأْلَْرِض َوُتَقطِّ

المعنى هو السٌاق والمعجم ٌعطً معنى الكلمة مفردة. وال ٌصح اإلستناد إلى المعجم وحده للفهم حتى فً 

 كن ترجمة النص من مجرد المعجم وإنما السٌاق.كل اللغات ال ٌم
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:15آَت )

( حمًذ(؟ )د.فاضم 15 )*يا دالنت )َعهى( يع أٌ اهلل تعاىل هى انعهُى اخلبري)وَنَنَبْهُىَََّكُىْ حَتًَّ ََعْهَىَ انًُْجَاهِذٍََِ يِنكُىْ وَانصَّابِشٍََِ

 انسايشائً(

الذي كتب كل شًء لكنه هو ٌقصد العلم الذي ٌتعلق به ال شك هو ربنا عالم بالشًء قبل وقوعه وهو 

الجزاء. ربنا ٌجازي الشخص على عمله ال على علمه فقط، ٌعلم وٌعمل وٌجازٌه. هذا العلم الذي ٌتعلق به 

ِب ) ٌْ نُصُرهُ َوُرُسلَُه ِباْلَغ ٌَ ُ َمن  ْعلََم ّللاَّ ٌَ ٌرٌد من ( الحدٌد( ربنا ٌعلم لكن ٕ٘الجزاء وهو فً القرآن كثٌر )َولِ

نَقلُِب َعلَى  ٌَ ن  ُسوَل ِممَّ بُِع الرَّ تَّ ٌَ ٌنصره ورسله فً واقع الحٌاة، لمقصود علمه بعد عمل المرء. )إاِلَّ لَِنْعلََم َمن 

ِه ) ٌْ ُكْم َحتَّى َٖٗٔعقَِب ( البقرة( هو ٌعلم قبل ذلك لكن علم ٌتعلق به الجزاء، تطبٌق على ما فً علم ّللا )َولََنْبلَُونَّ

ابِِرٌَن َوَنْبلَُو أَْخَباَرُكْم ) َنْعلَمَ   ( محمد(.ٖٔاْلُمَجاِهِدٌَن ِمنُكْم َوالصَّ

 )د.فاضم انسايشائً( * يا انفشق بني اننبأ واخلرب؟

قٌٍِن ) ٌَ ( النمل( ٕٕالنبؤ كما ٌقول أهل اللغة أهم من الخبر وأعظم منه وفٌه فائدة مهمة )َوِجْئُتَك ِمْن َسَبإٍ بَِنَبإٍ 

َبإِ اْلَعِظٌِم )6ٙلنبؤ أهم من الخبر )قُْل ُهَو َنَبؤٌ َعِظٌٌم )وفً القرآن ا ( النبؤ(. والنبؤ فً اللغة هو ٕ( ص( )َعِن النَّ

ؤِْتُكْم َنَبؤُ  ٌَ الظهور وهناك فرق بٌن الخبر والنبؤ العظٌم. وفً أخبار الماضٌن والرسل استعمل القرآن نبؤ )أَلَْم 

 ( التغابن(.٘اقُوا َوَباَل أَْمِرِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم )الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل َفذَ 

اِبِرٌَن َوَنْبلُ  ُكْم َحتَّى َنْعلََم اْلُمَجاِهِدٌَن ِمْنُكْم َوالصَّ َو أَْخَباَرُكْم وقد ٌسؤل أحدهم جاء فً القرآن قوله تعالى )َولََنْبلَُونَّ

 فلم لم ٌقل نبلوا أنباءكم؟( محمد( ٖٔ)

ِعظم النبؤ ألنه إذا بلى القلٌل من األخبار فقطعاًّ سٌبلً الكثٌر وإذا اختبر القلٌل فهو بالتؤكٌد هذا ٌدل على 

ٌختبر الكثٌر. وإذا قال نبلوا أنباءكم تحتمل أن تعنً ال ٌبلوا أخباركم فهل إذا بلى ما هو قلٌل سٌترك ما هو 

 أعظم؟ بالطبع ال فهو سٌبلو األنباء التً هً أعظم.

ُئُكْم ِباأْلَْخَسِرٌَن أَْعَماالًّ )والصٌغة الفع ( ٖٓٔلٌة للنبؤ )أنبؤ( أقوى أٌضاًّ منها للخبر )أخبر( )قُْل َهْل ُنَنبِّ

 الكهف(.

ملحوظة: فً نشرات األخبار التً تقدمها اإلذاعات إن كان الخبر عظٌماًّ ٌجب أن ٌقال نشرة األنباء وإن كان 

 خبراًّ عادٌاًّ ٌقال نشرة األخبار. 

 هذا كله أن النبؤ أعظم من الخبر. والُمراد من
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 سورة مــــحــــمـــــد

 (:11آَت )

 *دلارا َشد يف انقشآٌ أحُاَاً أطُعىا اهلل وأطُعىا انشسىل وأحُاَاً أخشي َشد وأطُعىا اهلل وانشسىل؟)د.فاضم انسايشائً(
 فً القرآن قاعدة عامة وهً أنه إذا لم ٌتكرر لفظ الطاعة فالسٌاق ٌكون هلل وحده فً آٌات السورة ولم ٌجري

ُسولَ فً السٌاق أو أي إشارة إلٌه كما جاء فً سورة آل عمران ) ذكر الرسول  لََعلَُّكْم  َوأَِطٌُعوْا ّللّاَ َوالرَّ
{(. واألمر اآلخر أنه إذا تكرر لفظ الطاعة فٌكون قطعٌاًّ قد ُذكر فٌه الرسول فً السٌاق كما ُٕٖٔتْرَحُموَن }

َ فً قوله تعالى )قُْل  ُسولَ أَِطٌُعوا ّللاَّ ْلُتْم َوإِن ُتِطٌُعوهُ  َوأَِطٌُعوا الرَّ ا ُحمِّ ُكم مَّ ٌْ َل َوَعلَ ِه َما ُحمِّ ٌْ َما َعلَ َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ
ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ اْلُمبٌُِن } َها الَِّذٌَن آَمُنوا َٗ٘تْهَتُدوا َوَما َعلَى الرَّ ٌُّ ا أَ ٌَ َ َوأَِطٌُعوا ا{ النور( و) ُسولَ أَِطٌُعوا ّللاَّ َواَل  لرَّ

  { محمد( وهذا ما جرى علٌه القرآن كله كقاعدة عامة.ُٖٖتْبِطلُوا أَْعَمالَُكْم }
 

 (:13آَت )

 *يا دالنت ركش انفاء وحزفها فً بعض اَِاث؟)د.فاضم انسايشائً(

فإذا هناك أمران: األول أن الفاء تكون للسبب )سببٌة( " درس فنجح" هذا المشهور فً معناها )درس فنجح( 

كان ما قبلها سبباًّ لما بعدها أي الذي قبل ٌفضً لما بعدها ٌؤتً بالفاء وال ٌؤتً بالواو ألنه لمطلق الجمع. 

ٌُنصب بعدها المضارع. ٌنبغً أن نعرف الحكم النحوي حتى  سواء كانت عاطفة "ال تؤكل كثٌراًّ فتمرض" 

 نعرف أن نجٌب. 

أي التهدٌد. لو عندنا عبارتٌن إحداهما فٌها فاء واألخرى بغٌر  هذا حكم عام ثم إن الفاء ٌإتى بها فً التبكٌت

. )إِنَّ الَِّذٌَن آَمُنوْا ُثمَّ َكَفُروْا ُثمَّ آَمُنوْا ُثمَّ نضع الفاء مع األشد توكٌداًّ فاء وهو من باب الجواز الِذكر وعدم الِذكر 

ا  ْغفِ َكَفُروْا ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًّ ٌَ ُكِن ّللّاُ لِ ٌَ ُهْم َسِبٌالًّ ) َر لَُهمْ لَّْم  ٌَ ْهِد ٌَ ( النساء( لٌس فٌها فاء. )إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا 6َٖٔوالَ لِ

ِ ُثمَّ َماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر  وا َعن َسبٌِِل ّللاَّ ُ لَُهمْ َوَصدُّ ْغِفَر ّللاَّ ٌَ ( محمد( ألنهم ال ُترجى لهم توبة. وفً األولى ٖٗ) َفلَن 

م ٌذكر الموت لم ٌؤت بالفاء ولما ذكر الموت جاء بالفاء )إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا َبْعَد هم أحٌاء قد ٌتوبون. لما ل

ا  آلُّوَن ) لَّن ُتْقَبَل َتْوَبُتُهمْ إٌَِمانِِهْم ُثمَّ اْزَداُدوْا ُكْفرًّ ( آل عمران( )إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا َوَماُتوْا َوُهْم 0َٓوأُْولَـئَِك ُهُم الضَّ

ٌُْقَبلَ فَ ُكفَّاٌر  ا َولَِو اْفَتَدى بِِه أُْولَـئَِك لَُهْم َعَذاٌب أَلٌٌِم َوَما لَُهم مِّن نَّاِصِرٌَن ) لَن  ْلُء األْرِض َذَهبًّ ( 0ِٔمْن أََحِدِهم مِّ

آل عمران( اآلٌتان فٌهما نفس التعبٌر: النفً بـ )لن( واحدة جاءت بالفاء )َوَماُتوْا َوُهْم ُكفَّاٌر( انتهى عملهم. 

 حاة ٌقولون قد تؤتً الفاء للتوكٌد. النُ 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:11آَت )

( حمًذ( 11وَنَهْىٌ ) عِبٌ*قال تعاىل )إمنا احلُاة انذَُا نعب وذلى( عذد أشُاء كثرية ويف غري يىطٍ يف انقشآٌ قال )إًَََِّا انْحََُاةُ انذََُُّْا إِالَّ نَ

 )د.فاضم انسايشائً(فقط ومل َزكش بقُت األطىاس كًا يف آَت احلذَذ، دلارا؟

أحٌاناًّ ٌقتصر على اللعب واللهو ألن ما ذكره بعدها ٌندرج )الزٌنة وما بعدها( ٌندرج فً اللهو فإذا أراد أن 

ٌُجِمل وقف عندها. الزٌنة قد ُتلهً والتفاخر ٌلهً والتكاثر ٌلهً. ّللا تعالى سّمى  ٌفّصل فّصل وإذا أراد أن 

ا )المال والبنون زٌنة )اْلَماُل َوا ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اَل ُتْلِهُكْم أَْمَوالُُكْم َواَل ْٙٗلَبُنوَن ِزٌَنُة اْلَح ٌُّ ا أَ ٌَ ( الكهف( )

( ِ ( المنافقون( دخلت فً الزٌنة والزٌنة دخلت فً اللهو. ما ُذِكر فً الزٌنة دخل هنا 0أَْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر ّللاَّ

اكم التكاثر( دخل التكاثر فً اللهو، أطلق التكاثر. لما فّصل فً آٌة الحدٌد )اْعلَُموا فً اللهو. قال تعالى )أله

َنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفً اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد كَ  ٌْ ا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزٌَنٌة َوَتَفاُخٌر َب ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ َما اْلَح ٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه أَنَّ ٌْ َمَثِل َغ

ِ َوِرْضَواثُ  َن ّللاَّ ا َوِفً اآْلِخَرِة َعَذاٌب َشِدٌٌد َوَمْغِفَرةٌ مِّ ُكوُن ُحَطامًّ ٌَ ا ُثمَّ  ِهٌُج َفَتَراهُ ُمْصَفّرًّ ٌَ ا إاِلَّ مَّ  ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ٌن َوَما اْلَح

ا ٌَ ٌُجِمل ٌقف عند األصل والباقً ٌدخل فٌه )َوَما اْلَح ا إاِلَّ لَِعٌب َمَتاُع اْلُغُروِر( فّصل وعندما أراد أن  ٌَ ْن ةُ الدُّ

ٌر ) ٌْ اُر اآلِخَرةُ َخ ا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِن ُتْإِمُنوا َوَتتَّقُوا َٕٖولَْهٌو َولَلدَّ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ َما الَح ( األنعام( وقف عندها وما مّثل )إِنَّ

ْسؤَْلُكْم أَْمَوالَُكْم ) ٌَ ة مطابقة الكالم لمقتضى الحال أراد التفصٌل ( محمد(. ٌقولون البالغٌُْٖٙإِتُكْم أُُجوَرُكْم َواَل 

ٌُجِمل.  ٌفّصل، أراد اإلجمال 

 (:13آَت )

( حمًذ( 13فَُُحْفِكُىْ تَبْخَهُىا وََُخْشِجْ أَضْغَاََكُىْ ) ََسْأَنْكًُُىهَا*يا دالنت استخذاو صُغت ادلضاسع فً قىنه تعاىل )إٌِْ 

 ؟)د.فاضم انسايشائً(

ْقُتلْ فً القرآن كثٌر مثل قوله تعالى )َوَمْن  استخدام صٌغة الماضً والمضارع ا َفَجَزاُإهُ َجَهنَُّم  ٌَ دًّ ا ُمَتَعمِّ ُمْإِمنًّ

ا ) ا َعِظٌمًّ ِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذابًّ ٌْ ُ َعلَ ا ِفٌَها َوَغِضَب ّللاَّ ( النساء( أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا 0َٖخالِدًّ

شكر لنفسه( صٌغة فإنما ٌ ٌشكردلٌل التكرار لذا جاء الفعل بصٌغة المضارع. وكذلك فً قوله تعالى )ومن 

( جاء بصٌغة الماضً ألن الكفر كفرالمضارع ألن الشكر ٌكون فً كل لحظة على كل نعم ّللا أما )ومن 

ْسؤَْلُكُموَهاٌحصل مرة واحدة فقط. وقال تعالى )إِْن  ٌُْخِرْج أَْضَغاَنُكْم ) ٌَ ٌُْحِفُكْم َتْبَخلُوا َو ( محمد( سإال 6َٖف

ٍء َبْعَدَها  َسؤَْلُتكَ جاء الفعل بصٌغة المضارع، وقال تعالى )َقاَل إِْن متكرر ألن سإال األموال متكرر ف ًْ َعْن َش

ا )  ( الكهف( السإال حصل مرة واحدة فجاء بصٌغة الماضً.6َٙفاَل ُتَصاِحْبِنً َقْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنًِّ ُعْذرًّ
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 سورة مــــحــــمـــــد

 الىصبيب العمليت:

 الناس عن عبادة هللا .ل الكفار ألنهم جمعوا بٌن الكفر وصد اسبب إحباط أعم 

 ي عمل ال ٌراد به وجه هللا سٌحبطأ ياحذر . 

 ها هللا .طاألعمال التً فٌها نصرة للباطل سٌحب 

 . النكاٌة فً العدو بالقتل وسٌلة مثلى إلخضاعه 

  المن والفداء والقتل واالسترقاق خٌارات فً اإلسالم للتعامل مع األسٌر الكافر ٌؤخذ منها ما ٌحقق

 حة .لالمص

 . أشر الناس من ٌتركه الناس اتقاء شره 

  ًالكفار ال ٌتوالهم هللا فً الدنٌا فأوكلوا ألنفسهم .ادع ) اللهم برحمتك أستغٌث فال تكلنً إلى نفس

 طرفة عٌن ( .

 . اإلنسان إذا كان همه األكل والشرب والسفر ٌخشى أن ٌكون كاألنعام 

 خرة فأنهار تجري سبحان هللا .فً أٌام أما لبن اآل صالحٌته لبن الدنٌا تنتهً مدة 

  كم الذنوب فال ٌدخل فً القلب نصٌحة والعلم وال موعظة .االقلب ترعلى طبع السبب 

 . إذا جاء الموت ال تنفع التوبة 

 . علم التوحٌد فرض عٌن على كل إنسان وال ٌسقط عن أحد 

 تنابه (ادع ) اللهم أرنا الحق حق وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اج 

 البصٌرة . كأدع هللا ٌرزق 

  من رأى أنه على حق وهو غٌر ذلك فالشٌطان زٌن له ذلك كأنه أعمى القلب .المقتنع بعمله

 والرافض للنصح هو أٌضا أعمى قلبه .

  المؤمنون الذٌن نصروا  هللا بقٌامهم بدٌنه والدعوة إلٌه وجهاد أعدائه ٌرٌدون وجه هللا ٌنصرهم

 ح دٌنهم ودنٌاهم وجمٌع أحوالهم .لوٌثبت أقدامهم وٌص

 . بالصدق والٌقٌن تصلح األمور 

 . الذٌن ٌجاهدون فً سبٌل هللا ٌهدٌهم هللا لطرٌق الخٌر وٌصلح حالهم فً الدنٌا واآلخرة 

 . نصرة هللا القٌام بدٌنه 

 النفس  الجهاد له أنواع كثٌرة منها : الدعوة إلى هللا , األمر بالمعروف والنهً عن المنكر , مجاهدة

 , جهاد أعداء هللا .

 . هللا ٌتولى المؤمنٌن وٌرحمهم وٌٌسر لهم طرٌق الخٌر 

 . العلم بأن النفع والضرر من هللا ٌوجب التعلق باهلل وتعظٌمه فً القلب ومحبته 

 من الرٌاء والعجب فإنه ٌحبط العمل . ياحذر 

  ٌن لٌقاوٌأتٌك العلم والتفكر فً أسماء هللا وصفاته تزٌد من اإلٌمان. 

  األمر باالستغفار للمؤمنٌن والمؤمنات ٌوجب النصح لهم بالدعوة وحب الخٌر لهم ونكره لهم الشر

 كأنفسنا .

  . االستعانة باهلل فً  جمٌع األمور وخاصة فً البداٌة 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 . المؤمن ٌبذل السبب وٌفوض األمر إلى هللا 

 . ال تشغل نفسك باألمور المستقبلٌة فهً بٌد هللا 

 تفكر فً من أساء لك . صل أرحامك وال 

 . الرحم معلقة بالعرش من وصلها وصله هللا ومن قطعها قطعه هللا 

  تدعو علٌهم ألنعم حرموهم اللمطر احذر المعاصً فالعاصً من المفسدٌن فً األرض فالحٌوانات 

 . الذي ال ٌتدبر القرآن ٌخشى علٌه من قفل قلبه 

 . المتدبر للقرآن ٌنشرح صدره وٌزٌد إٌمانه 

 . الحذر من إتباع الهوى 

 . من ٌؤمن ببعض وٌترك بض فهو كافر 

  الموت عند الكفار أسهل مما بعده فالمالئكة تنزع أرواحهم من األقدام وتدعً علٌهم فتقول ) ٌا

 .ربً ما أكرمنا ذهب بنا إلى مجالس اللغو واللهو والمنكرات ( 

 ضغائن قلبه .هللا ٌمٌز الخبث من الطٌب فالذي به مرض أو نفاق ٌخرج هللا  

  للمنافقٌن صفات ٌعرفون بها مهما اجتهدوا فً إخفائها. 

  قال عثمان رضً هللا عنه ) ما أسر أحد سرٌرة إال أبداها هللا سبحانه على صفحات وجهه وفلتات

 لسانه ( فالحذر الحذر .

 . فراسة المؤمن صادقة 

 . اسأل هللا الستر فً الدارٌن 

 ًفقد قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً المجاهد القتل فً المعركة  الحذر من التكلم فٌما ال ٌعن

 عندما قالت :أمه أنه فً الجنه قال ) وما ٌدرٌك لعله تكلم فٌما ال ٌعنٌه ( .

 . من رحمة هللا أن باب التوبة مفتوح للكفار والعاصٌن 

  على عدوهم وأن هللا ال هللا مع المؤمن بالعون والنصر والتأٌٌد وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم

 ٌنقصهم من أعمالهم شًء بل سٌوفهم أجورهم وٌزٌدهم من فضله .

  ضعف وأضعاف كثٌرة . 077عبادة الجهاد النفقة فٌها تضاعف إلى 

 . الحٌاة الدنٌا لهو فً القلب ولعب فً البدن 

 . كثرة الخلطة واالجتماع بٌن الناس ال ٌسلم منه إال من عصمه هللا 

 فً الدنٌا وآلخرة . الصدقة تفلح تصدق وأكثر من 

  قال قتادة رحمه هللا )قد علم هللا تعالى أن فً إخراج األموال إخراج األضغان ( وصدق قتادة فإن

 .ال ٌصرف إال على الشخص المقرب المحبوبالمال محبوب 

 . من رفق هللا بعباده أنه ال ٌطلب منهم إنفاق كل أموالهم فً سبٌل هللا 
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 :مع خىاتيمهب محمدسىرة تىبسب فىاتح 

ِ أََضلَّ أَْعَمالَُهْم )    وا َعْن َسبٌِِل ّللاَّ (( وفً أواخرها )إِنَّ الَِّذٌَن َكَفُروا ٔفً بداٌتها قال )الَِّذٌَن َكَفُروا َوَصدُّ

ُ لَُهْم ) ْغفَِر ّللاَّ ٌَ ِ ُثمَّ َماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر َفلَْن  وا َعْن َسبٌِِل ّللاَّ ضّل أعمالهم فلن ٌغفر ّللا لهم، هم هإالء (( أَٖٗوَصدُّ

وا اْلوَ  َقاِب َحتَّى إَِذا أَْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ ا َبْعُد نفسهم. فً أوائلها قال )َفإِذا لَِقٌُتُم الَِّذٌَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ ا َمّنًّ َثاَق َفإِمَّ

ا ِفَداءًّ َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرَها َذلَِك وَ  ْبلَُو َبْعَضُكْم بَِبْعٍض َوالَِّذٌَن قُِتلُوا َوإِمَّ ٌَ ُ اَلْنَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكْن لِ َشاُء ّللاَّ ٌَ لَْو 

ٌُِضلَّ أَْعَمالَُهْم ) ِ َفلَْن  ُ ِٗفً َسبٌِِل ّللاَّ ْلِم َوأَْنُتُم اأْلَْعلَْوَن َوّللاَّ (( وفً أواخرها قال )َفاَل َتِهُنوا َوَتْدُعوا إِلَى السَّ

ِتَرُكْم أَْعَمالَُكْم )َمعَ  ٌَ (( فإذا لقٌتم الذٌن كفروا فضرب الرقاب فال تهنوا وتدعوا إلى السلم، كؤنهما ُٖ٘كْم َولَْن 

 متتابعتان. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الفتح ســـــىرة

 

 بين يدي السىرة:

  ٛزٙ اُغٞسح ثغٞسح اُلزؼ، ٝٝعٚ رغ٤ٔزٜب الكززبؽٜب ثجؾشٟ اُلزؼ أُج٤ٖ.اؽزٜشد 

 ش لكنبئِٜب: ػٖ أٗظ ثٖ ٓبُي سم٢ هللا ػ٘ٚ ؽذصْٜ هبٍ: )ُٔب ٗضُذ: "اٗب كزؾ٘ب ُي كزؾبً ٓج٤٘ب * ٤ُـ

ُي هللا" ا٠ُ هُٞٚ "كٞصاً ػظ٤ٔبً" ٓشعؼٚ ٖٓ اُؾذ٣ج٤خ ْٝٛ ٣خبُطْٜ اُؾضٕ ٝاٌُآثخ، ٝهذ ٗؾش اُٜذ١ 

 ذ٣ج٤خ، كوبٍ: )ُوذ أٗضُذ ػ٢ِّ آ٣خ ٢ٛ أؽّت ا٢ُ ٖٓ اُذ٤ٗب ع٤ٔؼبً(.ثبُؾ

 .عٞسح ٓذ٤ٗخ 

  عبئش اُغٞس أُذ٤ٗخ اُز٢ رؼبُظ األعظ ُٕ ٓؾٞس اُغٞسح: اػز٘ذ ٛزٙ اُغٞسح ثغبٗت اُزؾش٣غ، ؽؤ

 اُزؾش٣ؼ٤خ ك٢ أُؼبٓالد ٝاُؼجبداد ٝاألخالم.

  

 :وخبتمت مب قبلهبالمنبسبت بين افتتبحيت السىرة 

 روذّ هُٞٚ رؼب٠ُ "ٝإ رزُٞٞا" ا٣٥خ، ٢ٛٝ خطبة ٌُلبس هش٣ؼ أخجش عجؾبٗٚ سعُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ  ُٔب

ٖ ًبٕ ثٜب ٝفبسد ٌٓخ داس ا٣ٔبٕ. َٓ  ٝعِْ ثبُلزؼ اُؼظ٤ْ، ٝأٗٚ ثٜزا اُلزؼ ؽقَ االعزجذاٍ، ٝآٖٓ ًَ 

 .ٍأُشاد ثبُلزؼ ٛٞ اُ٘قش ٓشرٌت ػ٠ِ اُوزب 

  ًف أُئ٤ٖ٘ٓ ٝأُخِق٤ٖ ٝأُ٘بكو٤ٖ ٝأُؾش٤ًٖ.ٝث٤بٗبً ألٝفب إ ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔب رًشا 

 اُغٞسح اُغبُلخ أٓشاً ُِ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثبالعزـلبس، ٝاكززؾذ ٛزٙ اُغٞسح ثزًش ٝهٞع  إ ك٢

 أُـلشح.

  ًِشد أٌُِخ اُط٤جخ ٛ٘بى ثِلظٜب اُؾش٣ق، ٠ًّ٘ٝ ػٜ٘ب ٛ٘ب ثِلع: )ًِٔخ اُزوٟٞ(، ث٘بء ػ٠ِ أؽٜش ُر

 األهٞاٍ ك٤ٚ.
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 محبور السىرة:
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ( فِؼ اُؾذ٣ج٤خ ٝآصبسٙ. عبء ٛزا أُوطغ ثٔضبثخ ٓذخَ ٝٓوذٓخ ُِغٞسح، كوذ رًش هللا 7 – ٔا٣٥بد )

رؼب٠ُ ك٤ٚ ػ٘ب٣زٚ ٝكنِٚ ػ٠ِ ٗج٤ٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝثؤٗٚ ٣٘قش سعُٞٚ، ًٔب أثبٕ ثؼل أكنبُٚ 

٘زٚ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ ٝثؼل أعجبة اُ٘قش ٝٛٞ رضج٤ذ أهذاّ أُئ٤ٖ٘ٓ، ٝاهٔئ٘بٕ هُٞجْٜ؛ ٝأسدكٚ ثج٤بٕ ع

 .ك٢ رغ٤ِو ثؼل ع٘ٞدٙ ػ٠ِ ثؼل

 ( ثؼذ ث٤بٕ كنبئَ اُلزؼ ٓٔ – 8ا٣٥بد .)ٕٜٓبّ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝٓـضٟ ث٤ؼخ اُشمٞا )–

ػ٠ِ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝػ٠ِ أفؾبثٚ أُئ٤ٖ٘ٓ، أػوجٚ ثج٤بٕ خقبئقٜٔب،  -فِؼ اُؾذ٣ج٤خ

ؽٚ، ٝأثبٕ كبئذح ثؼضزٚ ٤ُشرت ػ٤ِٚ رًش اُج٤ؼخ كزًش ٝظبئق اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ اُضالس، ٝٓذ

 )ث٤ؼخ اُشمٞإ(.

 ( أؽٞاٍ أُزخِل٤ٖ ػٖ اُؾذ٣ج٤خ. ثؼذ ث٤بٕ ؽبٍ أُئ٤ٖ٘ٓ، ث٤ّٖ هللا رؼب٠ُ ؽبٍ 7ٔ – ٔٔا٣٥بد )

أُ٘بكو٤ٖ، ْٝٛ هّٞ ٖٓ األػشاة آز٘ؼٞا ػٖ اُخشٝط ٓغ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُظْٜ٘ أٗٚ 

٠ُ أؽٞاالً صالصبً ُْٜ: ٢ٛٝ االػززاس ػٖ اُزخِق ػٖ اُؾذ٣ج٤خ ثبٗؾـبُْٜ ك٢ األٓٞاٍ ٣ٜضّ، ٝهذ رًش رؼب

ٝاألَٛ، ٝهِت أُؾبسًخ ك٢ ٝهؼخ خ٤جش ٝؿ٘بئٜٔب، ٝدػٞرْٜ ا٠ُ هزبٍ هّٞ أ٢ُٝ ثؤط ؽذ٣ذ، صْ 

 اعزض٠٘ رؼب٠ُ أفؾبة األػزاس ُزشى اُغٜبد.

 ( ث٤ؼخ اُشمٞإ ٝآصبسٛب اُخ٤ِّشح. ُٔب رٕٗ – 8ٔا٣٥بد ) رخِق ػٖ اُغلش ٓغ ٖ َٓ ًش رؼب٠ُ ؽبٍ 

اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رًش ؽبٍ أُئ٤ٖ٘ٓ اُُخَِـّ اُز٣ٖ عبكشٝا ٓؼٚ. ٝا٣٥خ داُخ ػ٠ِ سم٠ 

 هللا رؼب٠ُ ػْٜ٘ ُٝزا ع٤ٔذ ث٤ؼخ اُشمٞإ.

 ( أعجبة ٝآصبس فِؼ اُؾذ٣ج٤خ. ثؼذ إٔ رًش هللا رؼب٠ُ آز٘بٗٚ اُؼظ٤ْ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ ٕٙ – ٕ٘ا٣٥بد )

ار ًّق ػْٜ٘ أ٣ذ١ اٌُبكش٣ٖ ٖٓ هش٣ؼ، ًّٝق أ٣ذ١ أُئ٤ٖ٘ٓ ػ٠ِ اٌُبكش٣ٖ ثقِؼ اُؾذ٣ج٤خ، أثبٕ 

 رؼب٠ُ أعجبة ٛزا اٌُق أُزجبدٍ، ٝأٝمؼ ؽٌٔخ أُقبُؾخ.

 ( رؾو٤ن سإ٣ب اُ٘ج٢ ف9ِٕ – 7ٕا٣٥بد ) ٠ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأٝفبكٚ ٝأفؾبثٚ. ثؼذ ث٤بٕ ًٕٞ اُ٘ج٢

ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٓشعالً ثبُٜذٟ ٝد٣ٖ اُؾن، ث٤ٖ ؽبٍ اُشعٍٞ أُشعَ ا٤ُْٜ، صْ ٝفق فؾبثزٚ 

 ثؤٝفبف ػغ٤جخ، ًْٜٝٞٗ ٓٞػٞد٣ٖ ٖٓ هللا ثبُٔـلشح ٝاُغ٘خ.

 

 :التمهيد

اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ػِٔب ٝٛذٟ ؾٔذهلل ٝاُقالح ٝاُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، اُ  ثغْ هللا

 ٝرو٠..

 اُِْٜ اسصه٘ب اإلخالؿ ٝاُجشًخ ٝاُوجٍٞ ٝاُقذم.

 ..اُِْٜ اسصه٘ب اُؾغ٘بد اُغبس٣بد 

 ع٤شح اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ع٤شح ػطشح ٝأ٣بٓٚ ػظ٤ٔٚ ٣ؾن ُ٘ب إٔ ٗوق ػ٘ذٛب ٝإٔ ٗززاًشٛب.
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 اُغبدعخ ٖٓ اُٜغشح ك٢ ؽٜش ر١ اُوؼذح )فِؼ اُؾذ٣ج٤خ( كٜ٘بى ؽذس ػظ٤ْ ؽذس ك٢ اُغ٘خ

 ٓب ٛٞ فِؼ اُؾذ٣ج٤خ؟

ُْ رخٔذ ٓؾبػش أُغ٤ِٖٔ ك٢ أُذ٣٘خ ؽٞهب ا٠ُ ٌٓخ اُز٢ ؽ٤َ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٜ٘ب ظِٔب ٝػذٝاٗب ٣ٝ٘زظشٕٝ ا٤ُّٞ اُز١ 

  ٣ؼٞدٕٝ ك٤ٚ ا٠ُ ٌٓخ

هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػ٠ِ أفؾبثٚ ٤ُخجشْٛ ُِٝطٞاف ثج٤زٜب اُؼز٤ن ا٠ُ إٔ عبء ا٤ُّٞ اُز١ ٣جشص ك٤ٚ اُ٘ج٢ ف٠ِ 

ثشإ٣بٙ اُز٢ سأٟ ك٤ٜب دخُٞٚ ٌُٔخ ٝهٞاكٚ ثبُج٤ذ كبعزجؾش أُغِٕٔٞ ثٜزٙ اُشإ٣ب ُؼِْٜٔ إٔ سإ٣ب األٗج٤بء ؽن 

ٝر٤ٜئٞا ُٜزٙ اُشؽِخ اُؼظ٤ٔخ ،ٝك٢ ٣ّٞ االص٤ٖ٘ خشط اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣ش٣ذ اُؼٔشح ٝٓؼٚ أُق 

ظ ٓؼْٜ اال اُغالػ كؤؽشٓٞا ثبُؼٔشح ٖٓ ر١ اُؾ٤ِلخ كِٔب اهزشثٞا ٖٓ ٌٓخ ثِـْٜ إٔ ٝأسثؼٔبئخ ٖٓ اُقؾبثخ ٤ُٝ

هش٣ؾب عٔؼذ اُغٔٞع ُٔوبرِزْٜ ٝفذْٛ ػٖ اُج٤ذ كِٔب ٗضٍ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ )اُؾذ٣ج٤خ(ا٥ٕ 

اٗٔب عئ٘ب ػٔبسا ٓؼشٝكخ ثبُؾ٤ٔغ٢ أسعَ ػضٔبٕ سم٢ هللا ػ٘ٚ ا٠ُ هش٣ؼ ،ٝهبٍ ُٚ:أخجشْٛ أٗب ُْ ٗؤد ُوزبٍ ٝ

ٝادػْٜ ا٠ُ اإلعالّ ٝأٓشٙ إٔ ٣ؤر٢ سعبال ثٌٔخ ٓئ٤ٖ٘ٓ ٝٗغبء ٓئٓ٘بد ك٤جؾشْٛ ثبُلزؼ ٝإٔ هللا ػض ٝعَ 

ٓظٜش د٣٘ٚ ثٌٔخ كبٗطِن ػضٔبٕ كٔش ػ٠ِ هش٣ؼ كوبُٞا:ا٠ُ أ٣ٖ ؟كوبٍ:ثؼض٢٘ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

ُوزبٍ ٝاٗٔب عئ٘ب ػٔبسا ،هبُٞا:هذ عٔؼ٘ب ٓب روٍٞ كؤٗلز ؽبعزي ادػًْٞ ا٠ُ هللا ٝا٠ُ اإلعالّ ٣ٝخجشًْ أٗٚ ُْ ٣ؤد 

،ٌُٖٝ ػضٔبٕ اؽزجغزٚ هش٣ؼ كزؤخش ك٢ اُشعٞع ا٠ُ أُغ٤ِٖٔ كخبف اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝخبفخ 

ثؼذ إٔ ؽبع إٔ ػضٔبٕ هزَ كذػب ا٠ُ اُج٤ؼخ كزجبدسٝا ا٤ُٚ ٝٛٞ رؾذ اُؾغشح كجب٣ؼٞٙ ػ٠ِ إٔ ال ٣لشٝا ٝٛزٙ ٢ٛ 

 اُشمٞإ اُز٢ أٗضٍ هللا ك٤ٜب هُٞٚ رؼب٠ُ:) ُوذ سم٢ هللا ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ار ٣جب٣ؼٞٗي رؾذ اُؾغشح(ث٤ؼخ 

ٝأسعِذ ػشٝح ثٖ ٓغؼٞد ا٠ُ أُغ٤ِٖٔ كبٗجٜش ٖٓ رؼظ٤ْ اُقؾبثخ ُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ صْ 

ِْ هبٍ:هذ عَٜ ٌُْ أعشػذ هش٣ؼ ك٢ اسعبٍ ع٤َٜ ثٖ ػٔشٝ ُؼوذ اُقِؼ كِٔب سآٙ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝع

 أٓشًْ أساد اُوّٞ اُقِؼ ؽ٤ٖ ثؼضٞا ٛزا اُشعَ ،ارلوب ػ٠ِ هٞاػذ اُقِؼ ٢ٛٝ:

/سعٞع اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأفؾبثٚ ٖٓ ػبٓٚ ٝػذّ دخٍٞ ٌٓخ ٝارا ًبٕ اُؼبّ اُوبدّ دخِٜب ٔ

 أُغِٕٔٞ ثغالػ اُشاًت ٝأهبٓٞا ك٤ٜب صالصخ أ٣بّ.

 ع٤ٖ٘ ٣ؤٖٓ ك٤ٜب اُ٘بط ./ٝمغ اُؾشة ث٤ٖ اُطشك٤ٖ ػؾش ٕ

/ٖٓ أؽت إٔ ٣ذخَ ك٢ ػوذ ٓغ ٓؾٔذ ٝػٜذٙ دخَ ك٤ٚ ٖٝٓ أؽت إٔ ٣ذخَ ك٢ ػوذ ٓغ هش٣ؼ ٝػٜذْٛ دخَ ٖ

 ك٤ٚ.

 /ٖٓ أر٠ ٓؾٔذا ٖٓ هش٣ؼ ٖٓ ؿ٤ش ارٕ ٤ُٝٚ سدٙ ا٤ُْٜ ٖٝٓ عبء هش٣ؾب ٖٓٔ ٓغ ٓؾٔذ ُْ ٣شد ا٤ُٚ .ٗ

هللا ػ٘ٚ ٌُزبثخ اٌُزبة ،كِٔب كشؽ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا كذػب اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػ٢ِ ثٖ أث٢ هبُت سم٢ 

ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ اٌُزبة هبٍ ألفؾبثٚ هٞٓٞا كبٗؾشٝا صْ اؽِوٞا،ٝٓب هبّ ْٜٓ٘ سعَ ؽز٠ هبُٜب صالس ٓشاد كِٔب ُْ 

٣وْ ْٜٓ٘ أؽذ ُْٝ ٣ٌِْ ْٜٓ٘ أؽذ ؽز٠ ٗؾش ثذٗٚ ٝدػب ؽبُوٚ كِٔب سأٝا رُي هبٓٞا ك٘ؾشٝا ٝعؼَ ثؼنْٜ ٣ؾِن 

ًبد ثؼنْٜ ٣وزَ ثؼنب ٝك٢ ٓشعؼٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أٗضٍ هللا عٞسح اُلزؼ )اٗب كزؾ٘ب ُي كزؾب ثؼنب ؽز٠ 

ٓج٤٘ب(ًٝبٕ ٛزا اُقِؼ كزؾب ػظ٤ٔب ٝٗقشا ٓج٤٘ب ُِٔغ٤ِٖٔ ٝرُي ُٔب رشرت ػ٤ِٚ ٖٓ ٓ٘بكغ ػظ٤ٔخ ؽ٤ش 

 ٣غت إٔ ٣غ٤ٔٚ هللا كزؼ اػزشكذ هش٣ؼ ثبُٔغ٤ِٖٔ ٝهٞرْٜ ٝر٘بصُذ ػٖ فذاسرٜب اُذ٣ٞ٤ٗخ ٝصػبٓزٜب اُذ٤٘٣خ كال

 ٓج٤٘ب .

 ا٤ُّٞ ثبرٕ هللا ع٘زذاسط ٛزٙ اُغٞسح ك٢ رذاسع٘ب.
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 :ٕاُز٤ٜٔذ-

 ثغْ هللا ٝاُؾٔذ هلل ٝاُقالح ٝاُغالّ ػ٠ِ ٗج٤٘ب ٓؾٔذ ٝػ٠ِ آُٚ ٝفؾجٚ أعٔؼ٤ٖ.

 اُِْٜ ػِٔ٘ب ٓب ٣٘لؼ٘ب ٝاٗلؼ٘ب ثٔب ػِٔز٘ب ٝصدٗب ٛذٟ ٝ رو٠ ٝػِٔب..

ٖٓ ؽشٝه اإل٣ٔبٕ رـبكَ ػ٘ٚ ًض٤ش ٖٓ اُ٘بط ،ٝأِٛٔٚ اُجؼل كبخزِطذ األٓٞس  سًٖ ٖٓ أسًبٕ اُؼو٤ذح ٝؽشه

 ًٝضش أُلشهٕٞ ٝهللا أُغزؼبٕ.

 هبٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )ٖٓ أؽت هلل ٝأثـل هلل ٝأػط٠ هلل ،ٝٓ٘غ هلل كوذ اعزٌَٔ اإل٣ٔبٕ(.

 (.ٝهبٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )أٝصن ػشٟ اإل٣ٔبٕ اُؾت ك٢ هللا ٝاُجـل ك٢ هللا

هبٍ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: )صالس ٖٓ ٝعذٖٛ ٝعذ ؽالٝح اإل٣ٔبٕ : إٔ ٣ٌٕٞ هللا ٝسعُٞٚ أؽت ا٤ُٚ ٓٔب عٞاٛٔب 

،ٝإٔ ٣ؾت أُشء ال ٣ؾجٚ اال هلل ٝإٔ ٣ٌشٙ إٔ ٣شعغ ا٠ُ اٌُلش ثؼذ إٔ أٗوزٙ هللا ٓ٘ٚ ًٔب ٣ٌشٙ إٔ ٣وزف ك٢ 

 اُ٘بس(ٓزلن ػ٤ِٚ.

 ٘خًٝضش ٝسٝد ٛزٙ اُؼو٤ذح ك٢ اٌُزبة ٝاُغ

 كٔب ٢ٛ ٛزٙ اُؼو٤ذح؟-

 ٢ٛ ػو٤ذح اُٞالء ٝاُجشاء.

 اُٞالء ٝاُجشاء ٖٓ أٝصن ػشٟ اإل٣ٔبٕ ٝٛٞ ٖٓ أػٔبٍ اُوِٞة ٌُٖ رظٜش ٓوزن٤برٚ ػ٠ِ اُِغبٕ ٝاُغٞاسػ.

ٝأٜٗب عضء ٖٓ ٓؼ٠٘ اُؾٜبدح ٢ٛٝ هٍٞ )ال اُٚ(ٖٓ )ال اُٚ اال هللا(كبٕ ٓؼ٘بٛب اُجشاء ٖٓ ًَ ٓب ٣ؼجذ ٖٓ دٕٝ 

 هللا.

ه ٖٓ ؽشٝه اإل٣ٔبٕ ٝعجت ُززٝم ؽالٝح اإل٣ٔبٕ ُٝزح ا٤ُو٤ٖ ٝاُقِخ اُز٢ ٣وّٞ ػ٠ِ أعبعٜب ٢ٛٝ ؽش

 أُغزٔغ أُغِْ )اٗٔب أُئٕٓ٘ٞ اخٞح(.

 ٝثزؾو٤ن رِي اُؼو٤ذح ر٘بٍ ٝال٣خ هللا، ٝثؼذّ رؾو٤وٜب هذ ٣ذخَ ك٢ اٌُلش )ٖٝٓ ٣زُْٜٞ ٌْٓ٘ كبٗٚ ْٜٓ٘(.

و٤ذح اُٞالء ٝاُجشاء ٖٓ اُزؾجٚ ثْٜ ك٢ اُِجبط ٝاإلهبٓخ ثجالدْٛ كؼ٤ِ٘ب إٔ ٗزلطٖ ٝٗؾزس ٖٓ ػذّ رطج٤و٘ب ُؼ

ٝارخبرْٛ ثطبٗخ ٝٓغزؾبس٣ٖ ٝاُزؤسؿ ثزبس٣خْٜ ٝٓؾبسًزْٜ ك٢ أػ٤بدْٛ ٝٓذؽْٜ ٝاإلؽبدح ثٔب ْٛ ػ٤ِٚ 

 ٝؿ٤شٛب....

 ثؤٕ ٜٓٔب ٝفِٞا ا٤ُٚ ٖٓ أخالم ٝؽغٖ ٓؼبِٓخ كْٜ ٣ٌٕ٘ٞ ُ٘ب اُجـل ٝال ٣٘لغ ُْٜ ٛزا ػ٘ذ عؾذْٛ ُ٘ؼٔخ هللا

 ًلشٝا ثبهلل خبُوْٜ كبهلل هللا ك٢ ػو٤ذح اُٞالء ٝاُجشاء .

 ٝهذ ٓذػ هللا سعٍٞ هللا ٝأفؾبثٚ ،كٔذػ ك٤ْٜ ٝالئْٜ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ ٝثـنْٜ ٌُِلبس )ٓؾٔذ سعٍٞ هللا..(

 ع٘زذاسط ٛزٙ ا٣٥خ ك٢ رذاسع٘ب ا٤ُّٞ ثبرٕ هللا.
 
 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

ج٤ًِ٘ب( .  *ٓب أُشاد ثبُلزؼ ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ:) ُٓ  اَِّٗب كَزَْؾَ٘ب ََُي كَْزًؾب 

 ٛزا اُلزؼ أُزًٞس ٛٞ فِؼ اُؾذ٣ج٤خ.

 *ٓب عجت فِؼ اُؾذ٣ج٤خ،ٝٓب أْٛ ث٘ٞدٙ؟ٝٓبرا ٗزظ ػ٘ٚ؟ُٝٔبرا ع٢ٔ ثبُلزؼ أُج٤ٖ؟

ؽ٤ٖ فذ أُؾشًٕٞ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُٔب عبء ٓؼزٔشا ك٢ هقخ ه٣ِٞخ، فبس آخش أٓشٛب إٔ  

ٍ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػ٠ِ ٝمغ اُؾشة ث٤٘ٚ ٝث٤ْٜ٘ ػؾش ع٤ٖ٘، ٝػ٠ِ إٔ ٣ؼزٔش ٖٓ اُؼبّ فبُؾْٜ سعٞ
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أُوجَ، ٝػ٠ِ إٔ ٖٓ أساد إٔ ٣ذخَ ك٢ ػٜذ هش٣ؼ ٝؽِلْٜ دخَ، ٖٝٓ أؽت إٔ ٣ذخَ ك٢ ػٜذ سعٍٞ هللا 

 ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝػوذٙ كؼَ. 

ػٞح ُذ٣ٖ هللا ػض ٝعَ، ٝفبس ًَ ٓئٖٓ ثؤ١ ٝثغجت رُي ُٔب أٖٓ اُ٘بط ثؼنْٜ ثؼنب، ارغؼذ دائشح اُذ

ٓؾَ ًبٕ ٖٓ رِي األهطبس، ٣زٌٖٔ ٖٓ رُي، ٝأٌٖٓ اُؾش٣ـ ػ٠ِ اُٞهٞف ػ٠ِ ؽو٤وخ اإلعالّ، كذخَ اُ٘بط 

ك٢ رِي أُذح ك٢ د٣ٖ هللا أكٞاعب، كِزُي عٔبٙ هللا كزؾب، ٝٝفلٚ ثؤٗٚ كزؼ ٓج٤ٖ أ١: ظبٛش ع٢ِ، ٝرُي ألٕ 

 ٤ٖ اػضاص د٣ٖ هللا، ٝاٗزقبس أُغ٤ِٖٔ، ٝٛزا ؽقَ ثزُي اُلزؼ.أُوقٞد ك٢ كزؼ ثِذإ أُؾشً

 *سرت عجؾبٗٚ ػ٠ِ ٛزا اُلزؼ ػذح أٓٞس ٓب ٢ٛ؟

َش  /)ٔٝسرت هللا ػ٠ِ ٛزا اُلزؼ ػذح أٓٞس، كوبٍ:   ب رَؤَخَّ َٓ َٝ ْٗجَِي  ْٖ َر ِٓ  َّ ب رَوَذَّ َٓ  ُ لَِش ََُي هللاَّ ـْ َ٤ُِ ) 

اُطبػبد اٌُض٤شح، ٝاُذخٍٞ ك٢ اُذ٣ٖ ثٌضشح، ٝثٔب رؾَٔ ف٠ِ ثغجت ٓب ؽقَ ثغججٚ ٖٓ  -ٝهللا أػِْ -ٝرُي 

هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ رِي اُؾشٝه اُز٢ ال ٣قجش ػ٤ِٜب اال أُٝٞ اُؼضّ ٖٓ أُشع٤ِٖ، ٝٛزا ٖٓ أػظْ ٓ٘بهجٚ 

 ًٝشآبرٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، إٔ ؿلش هللا ُٚ ٓب روذّ ٖٓ رٗجٚ ٝٓب رؤخش. 

زَُٚ َػ٤ََِْي  /)ٕ َٔ ُّْ ِْٗؼ ٣ُزِ  ( ثبػضاص د٣٘ي، ٝٗقشى ػ٠ِ أػذائي، ٝارغبع ًِٔزي،َٝ

ب  /)ٖ  ًٔ ْغزَو٤ِ ُٓ ِْٜذ٣ََي ِفَشاهًب  َ٣  ( ر٘بٍ ثٚ اُغؼبدح األثذ٣خ، ٝاُلالػ اُغشٓذ١. َٝ

ُ َْٗقًشا َػِض٣ًضا  /)ٗ ُْ٘قَشَى هللاَّ َ٣ ( أ١: ه٣ٞب ال ٣زنؼنغ ك٤ٚ اإلعالّ، ثَ ٣ؾقَ االٗزقبس اُزبّ، ٝهٔغ َٝ

 اٌُبكش٣ٖ، ٝرُْٜ ٝٗوقْٜ، ٓغ رٞكش هٟٞ أُغ٤ِٖٔ ْٝٗٔٞٛ، ٝٗٔٞ أٓٞاُْٜ. 

 *ٓب آصبس ٛزا اُلزؼ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ؟

 صْ رًش آصبس ٛزا اُلزؼ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ كوبٍ: 

٤ٌَِ٘خَ ك٢ِ هُُِِٞة اُْ  ٍَ اُغَّ َْٗض َٞ اَُِّز١ أَ ُٛ ُ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ األَْسِك  َٝ اِد  َٝ ب َٔ ِ ُعُُ٘ٞد اُغَّ هلِلَّ َٝ  ْْ ِٜ بِٗ َٔ َغ ا٣ِ َٓ بًٗب  َٔ َٖ ٤َُِْضَداُدٝا ا٣ِ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ

ب ) ًٔ ٤ٌِ ب َؽ ًٔ لَِّش ػَ  ٗ َػ٤ِِ ٌَ ُ٣ َٝ َٖ ك٤َِٜب  َْٜٗبُس َخبُِِذ٣ ْٖ رَْؾزَِٜب األَ ِٓ َ٘بِد َعَّ٘بٍد رَْغِش١  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ََ ا ْْ ( ٤ُُِْذِخ ُْٜ٘

ب( .  ًٔ ًصا َػِظ٤ ْٞ ِ كَ َْ٘ذ هللاَّ َٕ َرَُِي ِػ ب ًَ َٝ  ْْ ِٜ  َع٤ِّئَبرِ

 *ٓب اُز١ ٣ؾزبعٚ اإلٗغبٕ ك٢ ؽبٍ أُؾٖ ٝاُوالهَ؟

٣خجش رؼب٠ُ ػٖ ٓ٘زٚ ػ٠ِ أُئ٤ٖ٘ٓ ثبٗضاٍ اُغ٤ٌ٘خ ك٢ هِٞثْٜ، ٢ٛٝ اُغٌٕٞ ٝاُطٔؤ٤ٗ٘خ، ٝاُضجبد ػ٘ذ ٗضٍٝ 

ٞػ اُوِٞة، ٝرضػظ األُجبة، ٝرنؼق اُ٘لٞط، كٖٔ ٗؼٔخ هللا ػ٠ِ أُؾٖ أُوِوخ، ٝاألٓٞس اُقؼجخ، اُز٢ رؾ

ػجذٙ ك٢ ٛزٙ اُؾبٍ إٔ ٣ضجزٚ ٣ٝشثو ػ٠ِ هِجٚ، ٣ٝ٘ضٍ ػ٤ِٚ اُغ٤ٌ٘خ، ٤ُزِو٠ ٛزٙ أُؾوبد ثوِت صبثذ ٝٗلظ 

ػْٜ٘ ٓطٔئ٘خ، ك٤غزؼذ ثزُي إلهبٓخ أٓش هللا ك٢ ٛزٙ اُؾبٍ، ك٤ضداد ثزُي ا٣ٔبٗٚ، ٣ٝزْ ا٣وبٗٚ، كبُقؾبثخ سم٢ هللا 

ُٔب عشٟ ٓب عشٟ ث٤ٖ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأُؾش٤ًٖ، ٖٓ رِي اُؾشٝه اُز٢ ظبٛشٛب أٜٗب 

ؿنبمخ ػ٤ِْٜ، ٝؽو ٖٓ أهذاسْٛ، ٝرِي ال رٌبد رقجش ػ٤ِٜب اُ٘لٞط، كِٔب فجشٝا ػ٤ِٜب ٝٝه٘ٞا أٗلغْٜ 

ِ ُعُُ٘ٞد اُغَّ  ُٜب، اصدادٝا ثزُي ا٣ٔبٗب ٓغ ا٣ٔبْٜٗ. ٝهُٞٚ: ) هلِلَّ األْسِك َٝ َٝ اِد  َٝ ب ( أ١: ع٤ٔؼٜب ك٢ ٌِٓٚ، ٝرؾذ َٔ

رذث٤شٙ ٝهٜشٙ، كال ٣ظٖ أُؾشًٕٞ إٔ هللا ال ٣٘قش د٣٘ٚ ٝٗج٤ٚ، ٌُٝ٘ٚ رؼب٠ُ ػ٤ِْ ؽ٤ٌْ، كزوزن٢ ؽٌٔزٚ 

 أُذاُٝخ ث٤ٖ اُ٘بط ك٢ األ٣بّ، ٝرؤخ٤ش ٗقش أُئ٤ٖ٘ٓ ا٠ُ ٝهذ آخش. 

 *ٓب ٛٞ اُلٞص اُؼظ٤ْ اُز١ ًبٕ عججب ٝٗز٤غخ ُٔب ؽقَ؟

(  ْْ ُْٜ٘ لَِّش َػ ٌَ ُ٣ َٝ َٖ ك٤َِٜب  َْٜٗبُس َخبُِِذ٣ ْٖ رَْؾزَِٜب األ ِٓ َ٘بِد َعَّ٘بٍد رَْغِش١  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ََ ا ْْ ٤ُُِْذِخ ِٜ ( كٜزا أػظْ ٓب َع٤ِّئَبرِ

٣ؾقَ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ، إٔ ٣ؾقَ ُْٜ أُشؿٞة أُطِٞة ثذخٍٞ اُغ٘بد، ٣ٝض٣َ ػْٜ٘ أُؾزٝس ثزٌل٤ش اُغ٤ئبد. 

(  َٕ ب ًَ ب  ( اُغضاء أُزًٞس ُِٔئ٤ٖ٘ٓ )َرَُِي  َٝ ًٔ ًصا َػِظ٤ ْٞ ِ كَ َْ٘ذ هللاَّ  ( كٜزا ٓب ٣لؼَ ثبُٔئ٤ٖ٘ٓ ك٢ رُي اُلزؼ أُج٤ٖ. ِػ
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، كبٕ هللا ٣ؼزثْٜ ثزُي، ٣ٝش٣ْٜ ٓب ٣غٞءْٛ؛ ؽ٤ش ًبٕ ٝأٓب أُ٘بكوٕٞ ٝأُ٘بكوبد، ٝأُؾشًٕٞ ٝأُؾشًبد

ٞء، أٗٚ ال ٣٘قش د٣٘ٚ، ٝال ٣ؼ٢ِ ًِٔزٚ، ٝإٔ أَٛ اُجبهَ، ٓوقٞدْٛ خزالٕ أُئ٤ٖ٘ٓ، ٝظ٘ٞا ثبهلل اُظٖ اُغ

ُ  عزٌٕٞ ُْٜ اُذائشح ػ٠ِ أَٛ اُؾن، كؤداس هللا ػ٤ِْٜ ظْٜ٘، ًٝبٗذ دائشح اُغٞء ػ٤ِْٜ ك٢ اُذ٤ٗب، ) َؿِنَت هللاَّ َٝ

 ْْ ِٜ ْْ  ( ثٔب اهزشكٞٙ ٖٓ أُؾبدح هلل ُٝشعُٞٚ، )َػ٤َِْ ََُؼَُٜ٘ َْ  ) ( أ١: أثؼذْٛ ٝأهقبْٛ ػٖ سؽٔزَٚٝ ْْ َعََّٜ٘ أََػذَّ َُُٜ َٝ

ِق٤ًشا  َٓ َعبَءْد  َٝ ) 

 *ُٔبرا ًشس عجؾبٗٚ اإلخجبس ثؤٕ ُٚ ِٓي اُغٔبٝاد ٝاألسك؟

ب ) ًٔ ٤ٌِ ُ َػِض٣ًضا َؽ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ األَْسِك  َٝ اِد  َٝ ب َٔ ِ ُعُُ٘ٞد اُغَّ هلِلَّ َٝ ( 7  . ) 

٤ُؼِْ اُؼجبد أٗٚ رؼب٠ُ ٛٞ أُؼض أُزٍ، ًشس اإلخجبس ثؤٕ ُٚ ِٓي اُغٔبٝاد ٝاألسك ٝٓب ك٤ٜٔب ٖٓ اُغ٘ٞد، 

( َٕ بُِجُٞ ـَ ُْ ُْ ا َْ٘ذَٗب َُُٜ َّٕ ُع اِ َٝ ُ َػِض٣ًضا  ٝأٗٚ ع٤٘قش ع٘ٞدٙ أُ٘غٞثخ ا٤ُٚ، ًٔب هبٍ رؼب٠ُ:  َٕ هللاَّ ب ًَ ( أ١: ه٣ٞب ؿبُجب، َٝ

 ٗٚ. هبٛشا ٌَُ ؽ٢ء، ٝٓغ ػضرٚ ٝهٞرٚ كٜٞ ؽ٤ٌْ ك٢ خِوٚ ٝرذث٤شٙ، ٣غش١ ػ٠ِ ٓب روزن٤ٚ ؽٌٔزٚ ٝاروب

 *ٓب عجت اسعبٍ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ؟

َِٗز٣ًشا ) َٝ ًشا  جَؾِّ ُٓ َٝ ًِٛذا  َِْ٘بَى َؽب أَِف٤ال ) 8 اَِّٗب أَْسَع َٝ َشحً  ٌْ رَُغجُِّؾُٞٙ ثُ َٝ هُِّشُٝٙ  َٞ رُ َٝ ُسُٝٙ  رَُؼضِّ َٝ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞا ثِبهللَّ ِٓ  9 ( ُِزُْئ

  ) 

َِْ٘بَى  أ١: ) ًِٛذا  ٌش٣ْ )( أ٣ٜب اُشعٍٞ اُاَِّٗب أَْسَع ( ألٓزي ثٔب كؼِٞٙ ٖٓ خ٤ش ٝؽش، ٝؽبٛذا ػ٠ِ أُوبالد َؽب

ًشا  ٝأُغبئَ، ؽوٜب ٝثبهِٜب، ٝؽبٛذا هلل رؼب٠ُ ثبُٞؽذا٤ٗخ ٝاالٗلشاد ثبٌُٔبٍ ٖٓ ًَ ٝعٚ، ) جَؾِّ ُٓ ( ٖٓ أهبػي َٝ

عَ، ٖٝٓ رٔبّ ٝأهبع هللا ثبُضٞاة اُذ١ٞ٤ٗ ٝاُذ٢٘٣ ٝاألخش١ٝ، ٝٓ٘زسا ٖٓ ػق٠ هللا ثبُؼوبة اُؼبعَ ٝا٥

اُجؾبسح ٝاُ٘زاسح، ث٤بٕ األػٔبٍ ٝاألخالم اُز٢ ٣جؾش ثٜب ٣ٝ٘زس، كٜٞ أُج٤ٖ ُِخ٤ش ٝاُؾش، ٝاُغؼبدح ٝاُؾوبٝح، 

 ٝاُؾن ٖٓ اُجبهَ.

 *ٓب اُؾوٞم اُز٢ رًشٛب هللا ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ: )ُزئٓ٘ٞا ثبهلل ٝسعُٞٚ ٝرؼضسٝٙ ٝرٞهشٝٙ ٝرغجؾٞٙ ثٌشح ٝأف٤ال(

ِٚ  ٚ: )ُٜٝزا سرت ػ٠ِ رُي هُٞ  َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞا ثِبهللَّ ِٓ  ( ُِزُْئ

أ١: ثغجت دػٞح اُشعٍٞ ٌُْ، ٝرؼ٤ِٔٚ ٌُْ ٓب ٣٘لؼٌْ، أسعِ٘بٙ ُزوٞٓٞا ثبإل٣ٔبٕ ثبهلل ٝسعُٞٚ، أُغزِضّ رُي 

 ُطبػزٜٔب ك٢ ع٤ٔغ األٓٞس. 

هُِّشُٝٙ  ) َٞ رُ َٝ ُسُٝٙ  رَُؼضِّ ٔٞٙ ٝرغِٞٙ، ٝروٞٓٞا ( أ١: رؼضسٝا اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝرٞهشٝٙ أ١: رؼظَٝ

رَُغجُِّؾُٞٙ  ثؾوٞهٚ، ًٔب ًبٗذ ُٚ أُ٘خ اُؼظ٤ٔخ ثشهبثٌْ، ) أَِف٤ال  ( أ١: رغجؾٞا هلل )َٝ َٝ َشحً  ٌْ ( أٍٝ اُٜ٘بس ثُ

ٝآخشٙ، كزًش هللا ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ اُؾن أُؾزشى ث٤ٖ هللا ٝث٤ٖ سعُٞٚ، ٝٛٞ اإل٣ٔبٕ ثٜٔب، ٝأُخزـ ثبُشعٍٞ، 

 خزـ ثبهلل، ٝٛٞ اُزغج٤ؼ ُٚ ٝاُزوذ٣ظ ثقالح أٝ ؿ٤شٛب.ٝٛٞ اُزؼض٣ش ٝاُزٞه٤ش، ٝأُ

 *ٓب ٢ٛ أُجب٣ؼخ أُزًٞسح ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ: )إ اُز٣ٖ ٣جب٣ؼٞٗي اٗٔب ٣جب٣ؼٕٞ هللا(ٝٓب ُٞاصّ ٛزا اُؼوذ؟

َش  ٌَ َٗ ْٖ َٔ ْْ كَ ِٜ َم أ٣َِْذ٣ ْٞ ِ كَ َ ٣َُذ هللاَّ َٕ هللاَّ ب ٣ُجَب٣ُِؼٞ َٔ َٖ ٣ُجَب٣ُِؼََٞٗي اَِّٗ َّٕ اَُِّز٣ ب َػبََٛذ َػ٤َُِْٚ اِ َٔ ك٠َ ثِ ْٝ ْٖ أَ َٓ َٝ  ِٚ ٌُُش َػ٠َِ َْٗلِغ ْ٘ ب ٣َ َٔ كَبَِّٗ

ب ) ًٔ ِٚ أَْعًشا َػِظ٤ َ كََغ٤ُْئر٤ِ  ( .  ٓٔ هللاَّ

( اُز٢ ثب٣غ اُقؾبثخ سم٢ هللا ػْٜ٘ ك٤ٜب سعٍٞ هللا ث٤ؼخ اُشمٞإ  ٛزٙ أُجب٣ؼخ اُز٢ أؽبس هللا ا٤ُٜب ٢ٛ )

ٝا ػ٘ٚ، ك٢ٜ ػوذ خبؿ، ٖٓ ُٞاصٓٚ إٔ ال ٣لشٝا، ُٝٞ ُْ ٣جن ْٜٓ٘ اال ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ػ٠ِ إٔ ال ٣لش

َ  اُو٤َِ، ُٝٞ ًبٗٞا ك٢ ؽبٍ ٣غٞص اُلشاس ك٤ٜب، كؤخجش رؼب٠ُ: إٔ اُز٣ٖ ثب٣ؼٞى ؽو٤وخ األٓش أْٜٗ ) َٕ هللاَّ ( ٣ُجَب٣ُِؼٞ

َم أ٣َِْذ٣ ٣ٝؼوذٕٝ اُؼوذ ٓؼٚ، ؽز٠ اٗٚ ٖٓ ؽذح رؤًذٙ أٗٚ هبٍ: ) ْٞ ِ كَ ْْ ٣َُذ هللاَّ ( أ١: ًؤْٜٗ ثب٣ؼٞا هللا ٝفبكؾٞٙ ثزِي ِٜ

َش  أُجب٣ؼخ، ًَٝ ٛزا ُض٣بدح اُزؤ٤ًذ ٝاُزو٣ٞخ، ٝؽِْٜٔ ػ٠ِ اُٞكبء ثٜب، ُٜٝزا هبٍ: ) ٌَ َٗ ْٖ َٔ ( كِْ ٣ق ثٔب ػبٛذ كَ
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ِٚ  هللا ػ٤ِٚ ) ٌُُش َػ٠َِ َْٗلِغ ْ٘ ب ٣َ َٔ ْٖ  ( أ١: ألٕ ٝثبٍ رُي ساعغ ا٤ُٚ، ٝػوٞثزٚ ٝافِخ ُٚ، )كَبَِّٗ َٓ ب َػبََٛذ  َٝ َٔ ك٠َ ثِ ْٝ أَ

 َ ب  ( أ١: أر٠ ثٚ ًبٓال ٓٞكشا، )َػ٤َُِْٚ هللاَّ ًٔ ِٚ أَْعًشا َػِظ٤  ( ال ٣ؼِْ ػظٔٚ ٝهذسٙ اال اُز١ آربٙ ا٣بٙ. كََغ٤ُْئر٤ِ

 *ٓب عجت رخِق أُزخِل٤ٖ ػٖ اُغٜبد ٓغ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ.ٝثٔبرا اػززسٝا؟

 َٕ َخَِّلُٞ ُٔ ُْ ٍُ ََُي ا ب ٤ََُْظ ك٢ِ هُُِٞثِ َع٤َوُٞ َٓ  ْْ ِٜ ُِْغَ٘زِ َ َٕ ثِؤ لِْش ََُ٘ب ٣َوُُُٞٞ ـْ َُِْٛٞٗب كَبْعزَ أَ َٝ اَُُ٘ب  َٞ ْٓ َِْزَ٘ب أَ ـَ َٖ األَْػَشاِة َؽ ِٓ َْ ْْ هُ ِٜ

 َٔ ُ ثِ َٕ هللاَّ ب ًَ  َْ ْْ َْٗلًؼب ثَ ٌُ ْٝ أََساَد ثِ ا أَ ْْ َمّشً ٌُ ْٕ أََساَد ثِ ِ َؽ٤ْئًب اِ َٖ هللاَّ ِٓ  ْْ ٌُ ُِِي َُ ْٔ َ٣ ْٖ َٔ َٕ َخج٤ًِشا )كَ ُِٞ َٔ ْْ  ٔٔ ب رَْؼ ْ٘زُ َْ ظََ٘ ( ثَ

 َّٖ ْْ ظَ ْ٘زُ ظََ٘ َٝ  ْْ ٌُ َٖ َرَُِي ك٢ِ هُُِٞثِ ُص٣ِّ َٝ ْْ أَثًَذا  ِٜ ٤ِِْٛ َٕ ا٠َُِ أَ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا َٝ  ٍُ ُعٞ ْ٘وََِِت اُشَّ َ٣ ْٖ َُ ْٕ ب ثًُٞسا )أَ ًٓ ْٞ ْْ هَ ْ٘زُ ًُ َٝ ِء  ْٞ   اُغَّ

َسُعُِٞ  ٕٔ َٝ  ِ ْٖ ثِبهللَّ ِٓ ْْ ٣ُْئ َُ ْٖ َٓ َٝ َٖ َعِؼ٤ًشا )(  بكِِش٣ ٌَ ِْ  ( .  ٖٔ ِٚ كَبَِّٗب أَْػزَْذَٗب ُِ

٣زّ رؼب٠ُ أُزخِل٤ٖ ػٖ سعُٞٚ، ك٢ اُغٜبد ك٢ عج٤ِٚ، ٖٓ األػشاة اُز٣ٖ مؼق ا٣ٔبْٜٗ، ًٝبٕ ك٢ هِٞثْٜ 

ٓشك، ٝعٞء ظٖ ثبهلل رؼب٠ُ، ٝأْٜٗ ع٤ؼززسٕٝ ثؤٕ أٓٞاُْٜ ٝأ٤ِْٜٛ ؽـِزْٜ ػٖ اُخشٝط ك٢ اُغٜبد، ٝأْٜٗ 

ْْ  ٖ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ إٔ ٣غزـلش ُْٜ، هبٍ هللا رؼب٠ُ: )هِجٞا ٓ ِٜ ب ٤ََُْظ ك٢ِ هُُِٞثِ َٓ  ْْ ِٜ ُِْغَ٘زِ َ َٕ ثِؤ ٣َوُُُٞٞ

( كبٕ هِجْٜ االعزـلبس ٖٓ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٣ذٍ ػ٠ِ ٗذْٜٓ ٝاهشاسْٛ ػ٠ِ أٗلغْٜ ثبُزٗت، 

س، كِٞ ًبٕ ٛزا اُز١ ك٢ هِٞثْٜ، ٌُبٕ اعزـلبس اُشعٍٞ ٗبكؼب ُْٜ، ٝأْٜٗ رخِلٞا رخِلب ٣ؾزبط ا٠ُ رٞثخ ٝاعزـلب

 ألْٜٗ هذ ربثٞا ٝأٗبثٞا، ٌُٖٝ اُز١ ك٢ هِٞثْٜ، أْٜٗ اٗٔب رخِلٞا ألْٜٗ ظ٘ٞا ثبهلل ظٖ اُغٞء. 

ْْ أَثًَذا  كظ٘ٞا ) ِٜ ٤ِِْٛ َٕ ا٠َُِ أَ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ا َٝ  ٍُ ُعٞ ْ٘وََِِت اُشَّ َ٣ ْٖ َُ ْٕ غزؤفِٕٞ، ُْٝ ٣ضٍ ٛزا اُظٖ ( أ١: اْٜٗ ع٤وزِٕٞ ٣ٝأَ

 ٝعجت رُي أٓشإ: ٣ض٣ٖ ك٢ هِٞثْٜ، ٣ٝطٔئٕ٘ٞ ا٤ُٚ، ؽز٠ اعزؾٌْ، 

ب ثًُٞسا  أؽذٛب: أْٜٗ ًبٗٞا ) ًٓ ْٞ  ( أ١: ٠ٌِٛ، ال خ٤ش ك٤ْٜ، كِٞ ًبٕ ك٤ْٜ خ٤ش ُْ ٣ٌٖ ٛزا ك٢ هِٞثْٜ. هَ

َسُعُِِٞٚ  هبٍ: )اُضب٢ٗ: مؼق ا٣ٔبْٜٗ ٣ٝو٤ْٜ٘ ثٞػذ هللا، ٝٗقش د٣٘ٚ، ٝاػالء ًِٔزٚ، ُٜٝزا  َٝ  ِ ْٖ ثِبهللَّ ِٓ ْْ ٣ُْئ َُ ْٖ َٓ َٝ

َٖ َعِؼ٤ًشا  ( أ١: كبٗٚ ًبكش ٓغزؾن ُِؼوبة، ) بكِِش٣ ٌَ ِْ  ( كَبَِّٗب أَْػزَْذَٗب ُِ

 ًٔ ُ َؿلًُٞسا َسِؽ٤ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ْٖ ٣ََؾبُء  َٓ ُة  ٣َُؼزِّ َٝ ْٖ ٣ََؾبُء  َٔ لُِش ُِ ـْ األَْسِك ٣َ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ُِْي اُغَّ ُٓ  ِ هلِلَّ َٝ  ( .  ٗٔ ) ب*)

أ١: ٛٞ رؼب٠ُ أُ٘لشد ثِٔي اُغٔبٝاد ٝاألسك، ٣زقشف ك٤ٜٔب ثٔب ٣ؾبء ٖٓ األؽٌبّ اُوذس٣خ، ٝاألؽٌبّ 

ْٖ ٣ََؾبُء  اُؾشػ٤خ، ٝاألؽٌبّ اُغضائ٤خ، ُٜٝزا رًش ؽٌْ اُغضاء أُشرت ػ٠ِ األؽٌبّ اُؾشػ٤خ، كوبٍ: ) َٔ لُِش ُِ ـْ َ٣ )

٣َُؼزِّةُ  ٝٛٞ ٖٓ هبّ ثٔب أٓشٙ هللا ثٚ ) ْٖ ٣ََؾبُء  َٝ ب  ( ٖٓٔ رٜبٕٝ ثؤٓش هللا، )َٓ ًٔ ُ َؿلًُٞسا َسِؽ٤ َٕ هللاَّ ب ًَ ( أ١: ٝفلٚ َٝ

اُالصّ اُز١ ال ٣٘لي ػ٘ٚ أُـلشح ٝاُشؽٔخ، كال ٣ضاٍ ك٢ ع٤ٔغ األٝهبد ٣ـلش ُِٔزٗج٤ٖ، ٣ٝزغبٝص ػٖ 

 اُخطبئ٤ٖ، ٣ٝزوجَ رٞثخ اُزبئج٤ٖ، ٣ٝ٘ضٍ خ٤شٙ أُذساس، آٗبء ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس. 

  ػوبة أُزخِل٤ٖ اُذ٣ٞ٤ٗخ ،ٝؽبُْٜ ػ٘ذ أخز أُـبْٗ كٔب ٢ٛ؟*رًش هللا

 ُُ ْٕ ٣ُجَذِّ َٕ أَ ْْ ٣ُِش٣ُذٝ ٌُ َّجِْؼ َْ ُِزَؤُْخُزَٝٛب َرُسَٝٗب َٗز بِٗ ـَ َٓ ْْ ا٠َُِ  ْٗطََِْوزُ َٕ اَِرا ا َخَِّلُٞ ُٔ ُْ ٍُ ا ْْ َع٤َوُٞ ٌُ َزُِ ًَ ْٖ رَزَّجُِؼَٞٗب  َُ َْ ِ هُ َّ هللاَّ ًَال ٞا 

 ْٖ ِٓ  ُ ٍَ هللاَّ َٕ ااِل ه٤َِِال )هَب بُٗٞا ال ٣َْلوَُٜٞ ًَ  َْ َْ رَْؾُغُذََٝٗ٘ب ثَ َٕ ثَ َُ كََغ٤َوُُُٞٞ  ( .  ٘ٔ هَْج

ُٔب رًش رؼب٠ُ أُخِل٤ٖ ٝرْٜٓ، رًش إٔ ٖٓ ػوٞثزْٜ اُذ٣ٞ٤ٗخ، إٔ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأفؾبثٚ ارا 

َٕ  ٝأُؾبسًخ، ٣ٝوُٕٞٞ: )اٗطِوٞا ا٠ُ ؿ٘بئْ ال هزبٍ ك٤ٜب ٤ُؤخزٝٛب، هِجٞا ْٜٓ٘ اُقؾجخ  ْْ ٣ُِش٣ُذٝ ٌُ ( َرُسَٝٗب َٗزَّجِْؼ

ِ  ثزُي ) َّ هللاَّ ًَال ُُٞا  ْٕ ٣ُجَذِّ  ( ؽ٤ش ؽٌْ ثؼوٞثزْٜ، ٝاخزقبؿ اُقؾبثخ أُئ٤ٖ٘ٓ ثزِي اُـ٘بئْ، ؽشػب ٝهذسا. )أَ

 َْ َُ  ( ُْٜ )هُ ْٖ هَْج ِٓ  ُ ٍَ هللاَّ ْْ هَب ٌُ َزُِ ًَ ْٖ رَزَّجُِؼَٞٗب  ٜب ثٔب ع٤٘زْ ػ٠ِ أٗلغٌْ، ٝثٔب رشًزْ اُوزبٍ ( اٌْٗ ٓؾشٕٝٓٞ َُٓ٘

 أٍٝ ٓشح. 

(  َٕ َْ رَْؾُغُذََٝٗ٘ب  ( ٓغ٤ج٤ٖ ُٜزا اٌُالّ، اُز١ ٓ٘ؼٞا ثٚ ػٖ اُخشٝط: )كََغ٤َوُُُٞٞ ( ػ٠ِ اُـ٘بئْ، ٛزا ٓ٘ز٠ٜ ثَ

 ػِْٜٔ ك٢ ٛزا أُٞمغ، ُٝٞ كٜٔٞا سؽذْٛ، ُؼِٔٞا إٔ ؽشٓبْٜٗ ثغجت ػق٤بْٜٗ، ٝإٔ أُؼبف٢ ُٜب ػوٞثبد

َٕ ااِل ه٤َِِال  د٣ٞ٤ٗخ ٝد٤٘٣خ، ُٜٝزا هبٍ: ) بُٗٞا ال ٣َْلوَُٜٞ ًَ  َْ  (ثَ
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 *ثٔبرا آزؾٖ هللا أُزخِل٤ٖ؟، *ك٢ ٛزٙ ا٣٥خ دالُخ ػ٠ِ كنَ اُخِلبء اُشاؽذ٣ٖ ٤ًق رُي؟

ٍّ أ٢ُُِٝ ثَؤٍْط َؽِذ٣ٍذ رُوَبرَُُِِٜٞٗ  ْٞ َٕ ا٠َُِ هَ ْٞ َٖ األَْػَشاِة َعزُْذَػ ِٓ  َٖ َخَِّل٤ِ ُٔ ِْ ُِ َْ ُ أَْعًشا هُ ُْ هللاَّ ٌُ ْٕ رُِط٤ُؼٞا ٣ُْئرِ ِ َٕ كَب ٞ ُٔ ْٝ ٣ُْغِِ ْْ أَ

ب ) ًٔ ْْ َػَزاثًب أ٤َُِ ٌُ ْث َُ ٣َُؼزِّ ْٖ هَْج ِٓ  ْْ ٤َُّْزُ َٞ ب رَ َٔ ًَ ا  ْٞ َُّ َٞ ْٕ رَزَ اِ َٝ ال َػ٠َِ األَْػَشِط َؽَشٌط  ٙٔ َؽَغً٘ب  َٝ ٠َٔ َؽَشٌط  ( ٤ََُْظ َػ٠َِ األَْػ

 َٓ َٝ ِش٣ِل َؽَشٌط  َٔ ُْ ال َػ٠َِ ا ْثُٚ َػَزاثًب َٝ ٍَّ ٣َُؼزِّ َٞ ْٖ ٣َزَ َٓ َٝ َْٜٗبُس  ْٖ رَْؾزَِٜب األَ ِٓ ُِْٚ َعَّ٘بٍد رَْغِش١  َسُعَُُٞٚ ٣ُْذِخ َٝ  َ ْٖ ٣ُِطِغ هللاَّ

ب ) ًٔ  ( .  7ٔ أ٤َُِ

ُٔب رًش رؼب٠ُ إٔ أُخِل٤ٖ ٖٓ األػشاة ٣زخِلٕٞ ػٖ اُغٜبد ك٢ عج٤ِٚ، ٣ٝؼززسٕٝ ثـ٤ش ػزس، ٝأْٜٗ ٣طِجٕٞ 

َٖ  ْ ٣ٌٖ ؽًٞخ ٝال هزبٍ، ثَ ُٔغشد اُـ٤٘ٔخ، هبٍ رؼب٠ُ ٓٔزؾ٘ب ُْٜ: )اُخشٝط ٓؼْٜ ارا ُ ِٓ  َٖ َخَِّل٤ِ ُٔ ِْ ُِ َْ هُ

ٍّ أ٢ُُِٝ ثَؤٍْط َؽِذ٣ٍذ  ْٞ َٕ ا٠َُِ هَ ْٞ ( أ١: ع٤ذػًْٞ اُشعٍٞ ٖٝٓ ٗبة ٓ٘بثٚ ٖٓ اُخِلبء اُشاؽذ٣ٖ األْػَشاِة َعزُْذَػ

َٕ  ْٜٜ. )ٝاألئٔخ، ٝٛئالء اُوّٞ كبسط ٝاُشّٝ ٖٝٓ ٗؾب ٗؾْٞٛ ٝأؽج ٞ ُٔ ْٝ ٣ُْغِِ ْْ أَ ( أ١: آب ٛزا ٝآب رُوَبرَُُِِٜٞٗ

ٛزا، ٝٛزا ٛٞ األٓش اُٞاهغ، كبْٜٗ ك٢ ؽبٍ هزبُْٜ ٝٓوبرِزْٜ ألُٝئي األهٞاّ، ار ًبٗذ ؽذرْٜ ٝثؤعْٜ ٓؼْٜ، كبْٜٗ 

ٓب ْٛ ػ٤ِٚ، كِٔب ك٢ رِي اُؾبٍ ال ٣وجِٕٞ إٔ ٣جزُٞا اُغض٣خ، ثَ آب إٔ ٣ذخِٞا ك٢ اإلعالّ، ٝآب إٔ ٣وبرِٞا ػ٠ِ 

ْٕ  أصخْٜ٘ أُغِٕٔٞ، ٝمؼلٞا ٝرُٞا، رٛت ثؤعْٜ، كقبسٝا آب إٔ ٣غِٔٞا، ٝآب إٔ ٣جزُٞا اُغض٣خ، ) ِ كَب

ُ أَْعًشا َؽَغً٘ب  ( اُذاػ٢ ٌُْ ا٠ُ هزبٍ ٛئالء )رُِط٤ُؼٞا ُْ هللاَّ ٌُ ( ٝٛٞ األعش اُز١ سرجٚ هللا ٝسعُٞٚ ػ٠ِ اُغٜبد ٣ُْئرِ

ْٕ رَ  ك٢ عج٤َ هللا، ) اِ َٝ َُ ْٖ هَْج ِٓ  ْْ ٤َُّْزُ َٞ ب رَ َٔ ًَ ا  ْٞ َُّ َٞ ب  ( ػٖ هزبٍ ٖٓ دػبًْ اُشعٍٞ ا٠ُ هزبُٚ، )زَ ًٔ ْْ َػَزاثًب أ٤َُِ ٌُ ْث ( ٣َُؼزِّ

ٝدُذ ٛزٙ ا٣٥خ ػ٠ِ كن٤ِخ اُخِلبء اُشاؽذ٣ٖ، اُذاػ٤ٖ ُغٜبد أَٛ اُجؤط ٖٓ اُ٘بط، ٝأٗٚ رغت هبػزْٜ ك٢ 

 رُي. 

 اُغٜبد؟ *ٓب ٢ٛ األػزاس اُز٢ ٣ؼزس ثٜب اُؼجذ ػٖ

ال َػ٠َِ  صْ رًش األػزاس اُز٢ ٣ؼزس ثٜب اُؼجذ ػٖ اُخشٝط ا٠ُ اُغٜبد، كوبٍ: ) َٝ ٠ َؽَشٌط  َٔ ٤ََُْظ َػ٠َِ األْػ

ِش٣ِل َؽَشٌط  َٔ ُْ ال َػ٠َِ ا َٝ  ( أ١: ك٢ اُزخِق ػٖ اُغٜبد ُؼزسْٛ أُبٗغ. األْػَشِط َؽَشٌط 

َسُعَُُٞٚ  ) َٝ  َ ْٖ ٣ُِطِغ هللاَّ َٓ َْٜٗبُس  أٓشٛٔب، ٝاعز٘بة ٤ٜٜٗٔب )( ك٢ آزضبٍ َٝ ْٖ رَْؾزَِٜب األ ِٓ ُِْٚ َعَّ٘بٍد رَْغِش١  ( ك٤ٜب ٣ُْذِخ

ٍَّ  ٓب رؾز٤ٜٚ األٗلظ، ٝرِز األػ٤ٖ، ) َٞ ْٖ ٣َزَ َٓ ب  ( ػٖ هبػخ هللا ٝسعُٞٚ )َٝ ًٔ ْثُٚ َػَزاثًب أ٤َُِ ( كبُغؼبدح ًِٜب ك٢ ٣َُؼزِّ

 هبػخ هللا، ٝاُؾوبٝح ك٢ ٓؼق٤زٚ ٝٓخبُلزٚ. 

 ت ث٤ؼخ اُشمٞإ؟ٝٓبرا ًبٕ عضاء هللا ألفؾبثٜب؟*ٓب عج

ٍَ اُغَّ  َْٗض َ ْْ كَؤ ِٜ ب ك٢ِ هُُِٞثِ َٓ  َْ َٖ اِْر ٣ُجَب٣ُِؼََٞٗي رَْؾَذ اُؾََّغَشِح كََؼِِ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ِٖ ا ُ َػ ْْ كَْزًؾب َُوَْذ َسِم٢َ هللاَّ أَصَبثَُٜ َٝ  ْْ ِٜ ٤ٌَِ٘خَ َػ٤َِْ

ض٤َِشحً ٣َؤْخُ  8ٔ هَِش٣جًب ) ًَ  َْ بِٗ ـَ َٓ َٝ ب )(  ًٔ ٤ٌِ ُ َػِض٣ًضا َؽ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ََ  9ٔ ُزََٜٝٗب  ض٤َِشحً رَؤُْخُزََٜٝٗب كََؼغَّ ًَ  َْ بِٗ ـَ َٓ  ُ ُْ هللاَّ ًُ َػَذ َٝ  )

ب ) ًٔ ْغزَو٤ِ ُٓ ْْ ِفَشاهًب  ٌُ ِْٜذ٣َ َ٣ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ َٕ آ٣َخً ُِ ٌُٞ ُِزَ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ًَقَّ أ٣َِْذ١َ اَُّ٘بِط َػ َٝ  ِٙ ْْ َِٛز ٌُ َُ ٕٓ  ْْ أُْخَشٟ َُ َٝ رَْوِذُسٝا ( 

َِّ َؽ٢ٍْء هَِذ٣ًشا ) ًُ ُ َػ٠َِ  َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ُ ثَِٜب   ( .  ٕٔ َػ٤ََِْٜب هَْذ أََؽبهَ هللاَّ

/ثشمبٙ ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ار ٣جب٣ؼٕٞ اُشعٍٞ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رِي أُجب٣ؼخ ٣ٔخجش رؼب٠ُ ثلنِٚ ٝسؽٔزٚ، 

ث٤ؼخ » اُز٢ ٣وبٍ ُٜب  -جت ٛزٙ اُج٤ؼخ اُز٢ ث٤نذ ٝعْٜٞٛ، ٝاًزغجٞا ثٜب عؼبدح اُذ٤ٗب ٝا٥خشح، ًٝبٕ ع

إٔ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ  - «ث٤ؼخ أَٛ اُؾغشح » ُشمب هللا ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ك٤ٜب، ٣ٝوبٍ ُٜب  «اُشمٞإ 

ٝعِْ ُٔب داس اٌُالّ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ أُؾش٤ًٖ ٣ّٞ اُؾذ٣ج٤خ ك٢ ؽؤٕ ٓغ٤ئٚ، ٝأٗٚ ُْ ٣غئ ُوزبٍ أؽذ، ٝاٗٔب عبء صائشا 

ُٚ، كجؼش سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ ٌُٔخ ك٢ رُي، كغبء خجش ؿ٤ش ٛزا اُج٤ذ، ٓؼظٔب 

فبدم، إٔ ػضٔبٕ هزِٚ أُؾشًٕٞ، كغٔغ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٖٓ ٓؼٚ ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ، ًٝبٗٞا ٗؾٞا 

ش رؼب٠ُ أٗٚ ٖٓ أُق ٝخٔغٔبئخ، كجب٣ؼٞٙ رؾذ ؽغشح ػ٠ِ هزبٍ أُؾش٤ًٖ، ٝإٔ ال ٣لشٝا ؽز٠ ٣ٔٞرٞا، كؤخج
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ْْ  سم٢ ػٖ أُئ٤ٖ٘ٓ ك٢ رِي اُؾبٍ، اُز٢ ٢ٛ ٖٓ أًجش اُطبػبد ٝأعَ اُوشثبد، ) ِٜ ب ك٢ِ هُُِٞثِ َٓ  َْ ( ٖٓ كََؼِِ

 اإل٣ٔبٕ، 

ٕ(/  ْْ ِٜ ٤ٌَِ٘خَ َػ٤َِْ ٍَ اُغَّ ( ؽٌشا ُْٜ ػ٠ِ ٓب ك٢ هِٞثْٜ، صادْٛ ٛذٟ، ٝػِْ ٓب ك٢ هِٞثْٜ ٖٓ اُغضع ٖٓ رِي كَؤَٗض

 ُٔؾشًٕٞ ػ٠ِ سعُٞٚ، كؤٗضٍ ػ٤ِْٜ اُغ٤ٌ٘خ رضجزْٜ، ٝرطٔئٖ ثٜب هِٞثْٜ، اُؾشٝه اُز٢ ؽشهٜب ا

ْْ كَْزًؾب هَِش٣جًب  /)ٖ أَصَبثَُٜ ( ٝٛٞ: كزؼ خ٤جش، ُْ ٣ؾنشٙ عٟٞ أَٛ اُؾذ٣ج٤خ، كبخزقٞا ثخ٤جش ٝؿ٘بئٜٔب، عضاءا َٝ

 ُْٜ، ٝؽٌشا ػ٠ِ ٓب كؼِٞٙ ٖٓ هبػخ هللا رؼب٠ُ ٝاُو٤بّ ثٔشمبرٚ. 

ب  /)ٗ ًٔ ٤ٌِ ُ َػِض٣ًضا َؽ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ض٤َِشحً ٣َؤُْخُزََٜٝٗب  ًَ  َْ بِٗ ـَ َٓ ( أ١: ُٚ اُؼضح ٝاُوذسح، اُز٢ هٜش ثٜب األؽ٤بء، كِٞ ؽبء َٝ

الٗزقش ٖٓ اٌُلبس ك٢ ًَ ٝهؼخ رٌٕٞ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ أُئ٤ٖ٘ٓ، ٌُٝ٘ٚ ؽ٤ٌْ، ٣جز٢ِ ثؼنْٜ ثجؼل، ٣ٝٔزؾٖ 

 أُئٖٓ ثبٌُبكش. 

٘(/  ُ ُْ هللاَّ ًُ َػَذ ض٤َِشحً رَؤُْخُزََٜٝٗب  َٝ ًَ  َْ بِٗ ـَ ٜب أُغ٤ِٖٔ ا٠ُ ٣ّٞ اُو٤بٓخ، )َٓ ْْ  ( ٝٛزا ٣ؾَٔ ًَ ؿ٤٘ٔخ َؿَّ٘ٔ ٌُ َُ ََ كََؼغَّ

 ِٙ  ( أ١: ؿ٤٘ٔخ خ٤جش أ١: كال رؾغجٞٛب ٝؽذٛب، ثَ صْ ؽ٢ء ًض٤ش ٖٓ اُـ٘بئْ ع٤زجؼٜب، َِٛز

ْْ  بٌُْ، اُؾش٣ق٤ٖ ػ٤ِٚ )( اُوبدس٣ٖ ػ٠ِ هزًق أ٣َِْذ١ اَُّ٘بِط  ( اؽٔذٝا هللا ار )ٝ  /)ٙ ٌُ ْ٘ ( ك٢ٜ ٗؼٔخ، َػ

 ٝرخل٤ق ػٌْ٘. 

(  َٕ ٌُٞ ُِزَ َٖ  ( ٛزٙ اُـ٤٘ٔخ )َٝ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ِْ ( ٣غزذُٕٞ ثٜب ػ٠ِ خجش هللا اُقبدم، ٝٝػذٙ اُؾن، ٝصٞاثٚ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ، آ٣َخً ُِ

 ٝإٔ اُز١ هذسٛب ع٤وذس ؿ٤شٛب، 

7(/  ْْ ٌُ ِْٜذ٣َ َ٣ ب ِفَشاهً  ( ثٔب ٣و٤ل ٌُْ ٖٓ األعجبة )َٝ ًٔ ْغزَو٤ِ ُٓ  ( ٖٓ اُؼِْ ٝاإل٣ٔبٕ ٝاُؼَٔ. ب 

أُْخَشٟ  /)8 ْْ رَْوِذُسٝا َػ٤ََِْٜب  ( أ١: ٝػذًْ أ٣نب ؿ٤٘ٔخ أخشٟ )َٝ ُ ثَِٜب  ( ٝهذ ٛزا اُخطبة، )َُ ( أ١: هَْذ أََؽبهَ هللاَّ

هللا رؼب٠ُ، ٛٞ هبدس ػ٤ِٜب، ٝرؾذ رذث٤شٙ ٌِٝٓٚ، ٝهذ ٝػذًٔٞٛب، كال ثذ ٖٓ ٝهٞع ٓب ٝػذ ثٚ، ٌُٔبٍ اهزذاس 

َِّ َؽ٢ٍْء هَِذ٣ًشا  ُٜٝزا هبٍ: ) ًُ ُ َػ٠َِ  َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ) 

ال َِٗق٤ًشا ) َٝ ٤ًُِّب  َٝ  َٕ َّْ ال ٣َِغُذٝ ا األَْدثَبَس صُ ُٞ َُّ َٞ لَُشٝا َُ ًَ  َٖ ُْ اَُِّز٣ ٌُ ْٞ هَبرََِ َُ َٝ * ٕٕ  ْٖ َُ َٝ  َُ ْٖ هَْج ِٓ ِ اَُّز٢ِ هَْذ َخَِْذ  ( ُعَّ٘خَ هللاَّ

 ِ  ( .  ٖٕ  رَْجِذ٣ال )رَِغَذ ُُِغَِّ٘خ هللاَّ

 *ٓب ٢ٛ اُجؾبسح اُز٢ رنٔ٘زٜب ٛزٙ ا٣٥خ؟

ا األْدثَبَس  ٛزٙ ثؾبسح ٖٓ هللا ُؼجبدٙ أُئ٤ٖ٘ٓ، ث٘قشْٛ ػ٠ِ أػذائْٜ اٌُبكش٣ٖ، ٝأْٜٗ ُٞ هبثِْٞٛ ٝهبرِْٞٛ ) ُٞ َُّ َٞ َُ

٤ًُِّب  َٝ  َٕ َّْ ال ٣َِغُذٝ ال َِٗق٤ًشا  ( ٣ز٠ُٞ أٓشْٛ، )صُ ػ٠ِ هزبٌُْ، ثَ ْٛ ٓخزُٕٝٞ ٓـِٞثٕٞ ( ٣٘قشْٛ ٣ٝؼ٤ْٜ٘ َٝ

ِ رَْجِذ٣ال  ٝٛزٙ ع٘خ هللا ك٢ األْٓ اُغبثوخ، إٔ ع٘ذ هللا ْٛ اُـبُجٕٞ، ) ْٖ رَِغَذ ُُِغَِّ٘خ هللاَّ َُ َٝ) 

ْْ َػَِ *) ًُ ْٕ أَْظلََش ْٖ ثَْؼِذ أَ ِٓ خَ  ٌَّ َٓ  ِٖ ْْ ثِجَْط ُْٜ٘ ْْ َػ ٌُ أ٣َِْذ٣َ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ْْ َػ ًَقَّ أ٣َِْذ٣َُٜ َٞ اَُِّز١  ُٛ َٝ َٕ ُِٞ َٔ ب رَْؼ َٔ ُ ثِ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ  ْْ ِٜ ٤ْ

 . (ثَِق٤ًشا

ْْ  ٣وٍٞ رؼب٠ُ ٓٔز٘ب ػ٠ِ ػجبدٙ ثبُؼبك٤خ، ٖٓ ؽش اٌُلبس ٖٝٓ هزبُْٜ، كوبٍ: ) ًَقَّ أ٣َِْذ٣َُٜ َٞ اَُِّز١  ُٛ ( أ١: أَٛ َٝ

ْْ ػَ  ٌٓخ ) ًُ ْٕ أَْظلََش ْٖ ثَْؼِذ أَ ِٓ خَ  ٌَّ َٓ  ِٖ ْْ ثِجَْط ُْٜ٘ ْْ َػ ٌُ أ٣َِْذ٣َ َٝ  ْْ ٌُ ْ٘ ْْ َػ ِٜ ( أ١: ٖٓ ثؼذ ٓب هذسرْ ػ٤ِْٜ، ٝفبسٝا رؾذ ٤َِْ

ٝال٣زٌْ ثال ػوذ ٝال ػٜذ، ْٝٛ ٗؾٞ صٔب٤ٖٗ سعال اٗؾذسٝا ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ ٤ُق٤جٞا ْٜٓ٘ ؿشح، كٞعذٝا 

ب  أُغ٤ِٖٔ ٓ٘زج٤ٜٖ كؤٓغٌْٞٛ، كزشًْٞٛ ُْٝ ٣وزِْٞٛ، سؽٔخ ٖٓ هللا ثبُٔئ٤ٖ٘ٓ ار ُْ ٣وزِْٞٛ، ) َٔ ُ ثِ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ

 َٔ َٕ ثَِق٤ًشا رَْؼ  ( ك٤غبص١ ًَ ػبَٓ ثؼِٔٚ، ٣ٝذثشًْ أ٣ٜب أُئٕٓ٘ٞ ثزذث٤شٙ اُؾغٖ. ُِٞ

 *ٓب األٓٞس ا٤ُٜٔغخ ػ٠ِ هزبٍ أُؾش٤ًٖ؟ٝٓب أُبٗغ ٝهزٜب ػٖ اُوزبٍ؟

/ٝفذْٛ سعٍٞ هللا ٖٝٓ ٕ/ ًلشْٛ ثبهلل ٝسعُٞٚ، ٔصْ رًش رؼب٠ُ األٓٞس ا٤ُٜٔغخ ػ٠ِ هزبٍ أُؾش٤ًٖ، ٢ٛٝ

 / ْٝٛ اُز٣ٖ أ٣نب فذٝا )٣ٖؤرٞا ُِج٤ذ اُؾشاّ صائش٣ٖ ٓؼظ٤ٖٔ ُٚ ثبُؾظ ٝاُؼٔشح، ٓؼٚ ٖٓ أُئ٤ٖ٘ٓ، إٔ
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ٌُٞكًب  ْؼ َٓ ُ  ( أ١: ٓؾجٞعب )اُٜذ١  ِؾَِّٚ َٓ ْٕ ٣َْجَُِؾ  ( ٝٛٞ ٓؾَ رثؾٚ ٝٛٞ ٌٓخ، كٔ٘ؼٞٙ ٖٓ اُٞفٍٞ ا٤ُٚ ظِٔب أَ

 ٝػذٝاٗب، ًَٝ ٛزٙ أٓٞس ٓٞعجخ ٝداػ٤خ ا٠ُ هزبُْٜ،

سعبٍ ٝٗغبء ٖٓ أَٛ اإل٣ٔبٕ ث٤ٖ أظٜش أُؾش٤ًٖ، ٤ُٝغٞا ٓز٤ٔض٣ٖ ثٔؾِخ أٝ : ٝعٞد ٌُٖٝ صْ ٓبٗغ ٝٛٞ 

ٌٓبٕ ٣ٌٖٔ إٔ ال ٣٘بُْٜ أرٟ، كِٞال ٛئالء اُشعبٍ أُئٕٓ٘ٞ، ٝاُ٘غبء أُئٓ٘بد، اُز٣ٖ ال ٣ؼِْٜٔ أُغِٕٔٞ إٔ 

ٍْ  رطؤْٝٛ، أ١: خؾ٤خ إٔ رطؤْٝٛ ) ِْ ٤ِْش ِػ ـَ حٌ ثِ َؼشَّ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ  ْْ ٌُ ؼشح: ٓب ٣ذخَ رؾذ هزبُْٜ، ٖٓ ٤ِْٜٗ ( ٝأُكَزُِق٤جَ

ثبألرٟ ٝأٌُشٝٙ، ٝكبئذح أخش٣ٝخ، ٝٛٞ: أٗٚ ٤ُذخَ ك٢ سؽٔزٚ ٖٓ ٣ؾبء ك٤ٖٔ ػ٤ِْٜ ثبإل٣ٔبٕ ثؼذ اٌُلش، 

 ٝثبُٜذٟ ثؼذ اُنالٍ، ك٤ٔ٘ؼٌْ ٖٓ هزبُْٜ ُٜزا اُغجت. 

ُٞا  ) ْٞ رََض٣َِّ لَ  ( أ١: ُٞ صاُٞا ٖٓ ث٤ٖ أظٜشْٛ )َُ ًَ  َٖ ْثَ٘ب اَُِّز٣ ب ََُؼزَّ ًٔ ْْ َػَزاثًب أ٤َُِ ُْٜ٘ ِٓ ( ثؤٕ ٗج٤ؼ ٌُْ هزبُْٜ، ٝٗؤرٕ ُشٝا 

 ك٤ٚ، ٝٗ٘قشًْ ػ٤ِْٜ.

 *ٓب ؽ٤ٔخ اُغب٤ِٛخ اُز٢ كؼِٜب أُؾشًٕٞ؟ٝٓبرا ًبٕ عضاء هللا ُِٔئ٤ٖ٘ٓ اُز٣ٖ فجشٝا ُؾٌْ هللا؟ 

 َّ٤ِِِٛ َُْغب ٤َّخَ ا ِٔ ٤َّخَ َؽ ِٔ َُْؾ ُْ ا ِٜ لَُشٝا ك٢ِ هُُِٞثِ ًَ  َٖ ََ اَُِّز٣ ْْ اِْر َعَؼ ُٜ َٓ َُْض أَ َٝ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َػ٠َِ ا َٝ  ِٚ ٤ٌَِ٘زَُٚ َػ٠َِ َسُعُِٞ ُ َع ٍَ هللاَّ َْٗض َ ِخ كَؤ

ب ) ًٔ َِّ َؽ٢ٍْء َػ٤ِِ ٌُ ُ ثِ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ََِْٜٛب  أَ َٝ بُٗٞا أََؽنَّ ثَِٜب  ًَ َٝ  ٟ َٞ خَ اُزَّْو َٔ ِِ ًَ ٕٙ  . ) 

ُْ ا ٣وٍٞ رؼب٠ُ: ) ِٜ لَُشٝا ك٢ِ هُُِٞثِ ًَ  َٖ ََ اَُِّز٣ ٤َِِِِّٛخ اِْر َعَؼ َُْغب ٤َّخَ ا ِٔ ٤َّخَ َؽ ِٔ ثغْ هللا اُشؽٖٔ  ( ؽ٤ش أٗلٞا ٖٓ ًزبثخ )َُْؾ

» ( ٝأٗلٞا ٖٓ دخٍٞ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأُئ٤ٖ٘ٓ ا٤ُْٜ ك٢ رِي اُغ٘خ، ُئال ٣وٍٞ اُ٘بط: اُشؽ٤ْ 

ٝٛزٙ األٓٞس ٝٗؾٞٛب ٖٓ أٓٞس اُغب٤ِٛخ، ُْ رضٍ ك٢ هِٞثْٜ ؽز٠ أٝعجذ ُْٜ ٓب  «دخِٞا ٌٓخ هبٛش٣ٖ ُوش٣ؼ 

َٖ  أٝعجذ ٖٓ ًض٤ش ٖٓ أُؼبف٢، ) ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َػ٠َِ ا َٝ  ِٚ ٤ٌَِ٘زَُٚ َػ٠َِ َسُعُِٞ ُ َع ٍَ هللاَّ ( كِْ ٣ؾِْٜٔ اُـنت ػ٠ِ كَؤَٗض

ٝه اُز٢ ك٤ٜب رؼظ٤ْ ؽشٓبد هللا ُٝٞ ٓوبثِخ أُؾش٤ًٖ ثٔب هبثِْٞٛ ثٚ، ثَ فجشٝا ُؾٌْ هللا، ٝاُزضٓٞا اُؾش

 ًبٗذ ٓب ًبٗذ، ُْٝ ٣جبُٞا ثوٍٞ اُوبئ٤ِٖ، ٝال ُّٞ اُالئ٤ٖٔ. 

 *ٓب ٢ٛ ًِٔخ اُزوٟٞ؟

(  ٟ َٞ خَ اُزَّْو َٔ ِِ ًَ  ْْ ُٜ َٓ َُْض أَ بُٗٞا  ٝؽوٞهٜب، أُضْٜٓ اُو٤بّ ثٜب، كبُزضٓٞٛب ٝهبٓٞا ثٜب، ) «ال اُٚ اال هللا » ( ٢ٛٝ َٝ ًَ َٝ

( اُز٣ٖ اعزؤِٛٞٛب ُٔب ٣ؼِْ هللا ػ٘ذْٛ ٝك٢ هِٞثْٜ ٖٓ اُخ٤ش، ُٜٝزا أِٜٛب  ( ًبٗٞا )ٝ  ؿ٤شْٛ ) ( ٖٓأََؽنَّ ثَِٜب 

ب  هبٍ: ) ًٔ َِّ َؽ٢ٍْء َػ٤ِِ ٌُ ُ ثِ َٕ هللاَّ ب ًَ َٝ ) 

 *سإ٣ب اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ثبُٔذ٣٘خ.

 َٔ ُْ َّٖ ا َُْؾنِّ َُزَْذُخُِ ْإ٣َب ثِب ُ َسُعَُُٞٚ اُشُّ َٖ ال َُوَْذ َفَذَم هللاَّ ِش٣ وَقِّ ُٓ َٝ  ْْ ٌُ َٖ ُسُءَٝع َؾِِّو٤ِ ُٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ُ آ ْٕ َؽبَء هللاَّ َّ اِ َُْؾَشا ْغِغَذ ا

ِٕ َرَُِي كَْزًؾب هَِش٣جًب ) ْٖ ُدٝ ِٓ  ََ ٞا كََغَؼ ُٔ ْْ رَْؼَِ ب َُ َٓ  َْ َٕ كََؼِِ َُْؾنِّ  7ٕ رََخبكُٞ ِٖ ا ِد٣ َٝ َُُْٜذٟ  ََ َسُعَُُٞٚ ثِب َٞ اَُِّز١ أَْسَع ُٛ )

َِٜشُٙ َػَِ  ٤ًِٜذا )٤ُُِْظ ِ َؽ ل٠َ ثِبهللَّ ًَ َٝ  ِٚ ِِّ ًُ  ِٖ ٣  ( .  8ٕ ٠ اُذِّ

َُْؾنِّ  ٣وٍٞ رؼب٠ُ: ) ْإ٣َب ثِب ُ َسُعَُُٞٚ اُشُّ ( ٝرُي إٔ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ سأٟ ك٢ أُذ٣٘خ َُوَْذ َفَذَم هللاَّ

سإ٣ب أخجش ثٜب أفؾبثٚ، أْٜٗ ع٤ذخِٕٞ ٌٓخ ٣ٝطٞكٕٞ ثبُج٤ذ، كِٔب عشٟ ٣ّٞ اُؾذ٣ج٤خ ٓب عشٟ، ٝسعؼٞا ٖٓ 

ؿ٤ش دخٍٞ ٌُٔخ، ًضش ك٢ رُي اٌُالّ ْٜٓ٘، ؽز٠ اْٜٗ هبُٞا رُي ُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: أُْ رخجشٗب أٗب 

هبٍ هللا  «كبٌْٗ عزؤرٞٗٚ ٝرطٞكٕٞ ثٚ » هبُٞا: ال هبٍ:  «أخجشرٌْ أٗٚ اُؼبّ؟ » ر٢ اُج٤ذ ٝٗطٞف ثٚ؟ كوبٍ: ع٘ؤ

َُْؾنِّ  ٛ٘ب: ) ْإ٣َب ثِب ُ َسُعَُُٞٚ اُشُّ  ( أ١: ال ثذ ٖٓ ٝهٞػٜب ٝفذهٜب، ٝال ٣وذػ ك٢ رُي رؤخش رؤ٣ِٜٝب، )َُوَْذ َفَذَم هللاَّ

َُْؾشَ  ْغِغَذ ا َٔ ُْ َّٖ ا َٖ َُزَْذُخُِ ِش٣ وَقِّ ُٓ َٝ  ْْ ٌُ َٖ ُسُءَٝع َؾِِّو٤ِ ُٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ُ آ ْٕ َؽبَء هللاَّ َّ اِ ( أ١: ك٢ ٛزٙ اُؾبٍ أُوزن٤خ ُزؼظ٤ْ ا

َْ  ٛزا اُج٤ذ اُؾشاّ، ٝأدائٌْ ُِ٘غي، ٝر٤ٌِٔٚ ثبُؾِن ٝاُزوق٤ش، ٝػذّ اُخٞف، )  ( ٖٓ أُقِؾخ ٝأُ٘بكغ )كََؼِِ

ِٕ َرُِ  ْٖ ُدٝ ِٓ  ََ ٞا كََغَؼ ُٔ ْْ رَْؼَِ ب َُ  ( كَْزًؾب هَِش٣جًب  ( اُذخٍٞ ثزِي اُقلخ )َي َٓ
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 سورة الــــــفـــــتـــــح

ُٝٔب ًبٗذ ٛزٙ اُٞاهؼخ ٓٔب رؾٞؽذ ثٜب هِٞة ثؼل أُئ٤ٖ٘ٓ، ٝخل٤ذ ػ٤ِْٜ ؽٌٔزٜب، كج٤ٖ رؼب٠ُ ؽٌٔزٜب 

 ٝٓ٘لؼزٜب، ٌٝٛزا عبئش أؽٌبٓٚ اُؾشػ٤خ، كبٜٗب ًِٜب، ٛذٟ ٝسؽٔخ. 

 *ثٔبرا أسعَ ٓؾٔذ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ؟

َُُْٜذٟ  : )أخجش ثؾٌْ ػبّ، كوبٍ ََ َسُعَُُٞٚ ثِب َٞ اَُِّز١ أَْسَع ( اُز١ ٛٞ اُؼِْ اُ٘بكغ، اُز١ ٣ٜذ١ ٖٓ اُنالُخ، ٣ٝج٤ٖ ُٛ

 هشم اُخ٤ش ٝاُؾش. 

َُْؾنِّ  ) ِٖ ا ِد٣ ( أ١: اُذ٣ٖ أُٞفٞف ثبُؾن، ٝٛٞ اُؼذٍ ٝاإلؽغبٕ ٝاُشؽٔخ. ٝٛٞ ًَ ػَٔ فبُؼ ٓضى َٝ

 . ُِوِٞة، ٓطٜش ُِ٘لٞط، ٓشة ُألخالم، ٓؼَ ُألهذاس

َِٜشُٙ  ) ِٚ  ( ثٔب ثؼضٚ هللا ثٚ )٤ُُِْظ ِِّ ًُ  ِٖ ٣  ( ثبُؾغخ ٝاُجشٛبٕ، ٣ٌٕٝٞ داػ٤ب إلخنبػْٜ ثبُغ٤ق ٝاُغ٘بٕ.َػ٠َِ اُذِّ

 *ثٔبرا ٝفق اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأفؾبثٚ ك٢ اُزٞساح ٝاإلٗغ٤َ؟

لَّبسِ  ٌُ ُْ َؼُٚ أَِؽذَّاُء َػ٠َِ ا َٓ  َٖ اَُِّز٣ َٝ  ِ ٍُ هللاَّ ٌذ َسُعٞ َّٔ َؾ اًٗب  ُٓ َٞ ِسْم َٝ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ َٕ كَْنال  ٞ ـُ ًذا ٣َْجزَ ًًَّؼب ُعغَّ ْْ ُس ْْ رََشاُٛ بُء ث٤ََُْٜ٘ َٔ ُسَؽ

َضْسٍع أَ  ًَ  َِ ِْٗغ٤ ْْ ك٢ِ اإِل ضَُُِٜ َٓ َٝ َساِح  ْٞ ْْ ك٢ِ اُزَّ ضَُُِٜ َٓ ُغِٞد َرَُِي  ْٖ أَصَِش اُغُّ ِٓ  ْْ ِٜ ِٛ ُعٞ ُٝ ْْ ك٢ِ  بُٛ َٔ ْخَشَط َؽْطؤَُٙ كَآَصَسُٙ ِع٤

 َِ ـْ ُِٞا اُقَّ كَبْعزَ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ ُ اَُِّز٣ َػَذ هللاَّ َٝ لَّبَس  ٌُ ُْ ُْ ا ِٜ ٤عَ ثِ ـِ اَع ٤َُِ سَّ ِٚ ٣ُْؼِغُت اُضُّ ٟ َػ٠َِ ُعٞهِ َٞ ْْ عَ كَبْعزَ ُْٜ٘ ِٓ بَُِؾبِد 

ب ) ًٔ أَْعًشا َػِظ٤ َٝ لَِشحً  ـْ َٓ ٕ9  . ) 

أْٜٗ ثؤًَٔ اُقلبد، ٝأعَ ٣خجش رؼب٠ُ ػٖ سعُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝأفؾبثٚ ٖٓ أُٜبعش٣ٖ ٝاألٗقبس، 

لَّبِس  األؽٞاٍ، ٝأْٜٗ ) ٌُ ُْ ( أ١: عبدٕٝ ٝٓغزٜذٕٝ ك٢ ػذاٝرْٜ، ٝعبػٕٞ ك٢ رُي ثـب٣خ عٜذْٛ، أَِؽذَّاُء َػ٠َِ ا

ْْ  كِْ ٣شٝا ْٜٓ٘ اال اُـِظخ ٝاُؾذح، كِزُي رٍ أػذاإْٛ ُْٜ، ٝاٌٗغشٝا، ٝهٜشْٛ أُغِٕٔٞ، ) بُء ث٤ََُْٜ٘ َٔ ( أ١: ُسَؽ

ٕ ٓزؼبهلٕٞ، ًبُغغذ اُٞاؽذ، ٣ؾت أؽذْٛ ألخ٤ٚ ٓب ٣ؾت ُ٘لغٚ، ٛزٙ ٓؼبِٓزْٜ ٓغ اُخِن، ٓزؾبثٕٞ ٓزشاؽٔٞ

ًذا  ٝأٓب ٓؼبِٓزْٜ ٓغ اُخبُن كبٗي ) ًًَّؼب ُعغَّ ْْ ُس ( أ١: ٝفلْٜ ًضشح اُقالح، اُز٢ أعَ أسًبٜٗب اُشًٞع رََشاُٛ

 ٝاُغغٞد. 

(  َٕ ٞ ـُ َٞ  ( ثزِي اُؼجبدح )٣َْجزَ ِسْم َٝ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ ( أ١: ٛزا ٓوقٞدْٛ ثِٞؽ سمب سثْٜ، ٝاُٞفٍٞ ا٠ُ اًٗب كَْنال 

 صٞاثٚ. 

ُغِٞد  ) ْٖ أَصَِش اُغُّ ِٓ  ْْ ِٜ ِٛ ُعٞ ُٝ ْْ ك٢ِ  بُٛ َٔ ك٢ ٝعْٜٞٛ، ؽز٠  -ٖٓ ًضشرٜب ٝؽغٜ٘ب -( أ١: هذ أصشد اُؼجبدح ِع٤

 اعز٘بسد، ُٔب اعز٘بسد ثبُقالح ثٞاهْٜ٘، اعز٘بسد ثبُغالٍ  ظٞاٛشْٛ. 

َساِح َٓ  ( أُزًٞس )َرَُِي  ) ْٞ ْْ ك٢ِ اُزَّ  ( أ١: ٛزا ٝفلْٜ اُز١ ٝفلْٜ هللا ثٚ، ٓزًٞس ثبُزٞساح ٌٛزا. ضَُُِٜ

َضْسٍع أَْخَشَط َؽْطؤَُٙ  ، كبْٜٗ ٓٞفٞكٕٞ ثٞفق آخش، ٝأْٜٗ ك٢ ًٔبُْٜ ٝرؼبْٜٝٗ )ٝأٓب ٓضِْٜ ك٢ اإلٗغ٤َ ًَ

 ( أ١: أخشط كشاخٚ، كٞاصسرٚ كشاخٚ ك٢ اُؾجبة ٝاالعزٞاء. كَآَصَسُٙ 

َِعَ كَبعْ  ) ـْ ِٚ  ( رُي اُضسع أ١: ه١ٞ ٝؿِع )زَ ٟ َػ٠َِ ُعٞهِ َٞ اَع  ( عٔغ عبم، )كَبْعزَ سَّ ( ٖٓ ًٔبُٚ ٣ُْؼِغُت اُضُّ

ٝاعزٞائٚ، ٝؽغ٘ٚ ٝاػزذاُٚ، ًزُي اُقؾبثخ سم٢ هللا ػْٜ٘، ْٛ ًبُضسع ك٢ ٗلؼْٜ ُِخِن ٝاؽز٤بط اُ٘بط 

ًٕٝٞ اُقـ٤ش ٝأُزؤخش اعالٓٚ، هذ ُؾن  ا٤ُْٜ، كوٞح ا٣ٔبْٜٗ ٝأػٔبُْٜ ثٔ٘ضُخ هٞح ػشٝم اُضسع ٝعٞهٚ،

اٌُج٤ش اُغبثن ٝٝاصسٙ ٝػبٝٗٚ ػ٠ِ ٓب ٛٞ ػ٤ِٚ، ٖٓ اهبٓخ د٣ٖ هللا ٝاُذػٞح ا٤ُٚ، ًبُضسع اُز١ أخشط ؽطؤٙ، 

لَّبَس  كآصسٙ كبعزـِع، ُٜٝزا هبٍ: ) ٌُ ُْ ُْ ا ِٜ ٤عَ ثِ ـِ ( ؽ٤ٖ ٣شٕٝ اعزٔبػْٜ ٝؽذرْٜ ػ٠ِ د٣ْٜ٘، ٝؽ٤ٖ ٣زقبدٕٓٞ ٤َُِ

 ؼبسى اُ٘ضاٍ، ٝٓؼبٓغ اُوزبٍ. ْٛ ْٝٛ ك٢ ٓ

ب  ) ًٔ أَْعًشا َػِظ٤ َٝ لَِشحً  ـْ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ بَُِؾبِد  ُِٞا اُقَّ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آ ُ اَُِّز٣ َػَذ هللاَّ ( كبُقؾبثخ سم٢ هللا ػْٜ٘، اُز٣ٖ عٔؼٞا َٝ

ٝا٥خشح، ث٤ٖ اإل٣ٔبٕ ٝاُؼَٔ اُقبُؼ، هذ عٔغ هللا ُْٜ ث٤ٖ أُـلشح، اُز٢ ٖٓ ُٞاصٜٓب ٝهب٣خ ؽشٝس اُذ٤ٗب 

 ٝاألعش اُؼظ٤ْ ك٢ اُذ٤ٗب ٝا٥خشح. 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 *ٓب هقخ اُؾذ٣ج٤خ؟ 

( كبٕ ك٤ٜب اػبٗخ ػ٠ِ اُٜذ١ اُ٘ج١ٞ  ُٝ٘غن هقخ اُؾذ٣ج٤خ ثطُٜٞب، ًٔب عبهٜب اإلٓبّ ؽٔظ اُذ٣ٖ اثٖ اُو٤ْ ك٢ )

  -سؽٔٚ هللا رؼب٠ُ: -كْٜ ٛزٙ اُغٞسح، ٝرٌِْ ػ٠ِ ٓؼب٤ٜٗب ٝأعشاسٛب، هبٍ 

 كقَ ك٢ هقخ اُؾذ٣ج٤خ 

هبٍ ٗبكغ: ًبٗذ ع٘خ عذ ك٢ ر١ اُوؼذح، ٝٛزا ٛٞ اُقؾ٤ؼ، ٝٛٞ هٍٞ اُضٛش١، ٝهزبدح، ٝٓٞع٠ ثٖ ػوجخ، 

 ٝٓؾٔذ ثٖ اعؾبم ٝؿ٤شْٛ. 

ٝهبٍ ٛؾبّ ثٖ ػشٝح، ػٖ أث٤ٚ: خشط سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ا٠ُ اُؾذ٣ج٤خ ك٢ سٓنبٕ، ًٝبٗذ ك٢ 

هبٍ أثٞ األعٞد ػٖ ػشٝح: اٜٗب ًبٗذ ك٢ ر١ اُوؼذح ؽٞاٍ، ٝٛزا ْٝٛ، ٝاٗٔب ًبٗذ ؿضاح اُلزؼ ك٢ سٓنبٕ. 

 ػ٠ِ اُقٞاة. 

ٝك٢ اُقؾ٤ؾ٤ٖ ػٖ أٗظ، إٔ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ اػزٔش أسثغ ػٔش، ًِٜٖ ك٢ ر١ اُوؼذح، كزًش ٜٖٓ٘ 

ػٔشح اُؾذ٣ج٤خ، ًٝبٕ ٓؼٚ أُق ٝخٔغٔبئخ، ٌٛزا ك٢ اُقؾ٤ؾ٤ٖ ػٖ عبثش، ٝػ٘ٚ ك٤ٜٔب: ًبٗٞا أُلب ٝأسثؼٔبئخ، 

ٔب، ػٖ ػجذ هللا ثٖ أث٢ أٝك٠: ً٘ب أُلب ٝصالصٔبئخ، هبٍ هزبدح: هِذ ُغؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت: ًْ ًبٕ اُغٔبػخ اُز٣ٖ ٝك٤ٜ

ؽٜذٝا ث٤ؼخ اُشمٞإ؟ هبٍ: خٔظ ػؾشح ٓبئخ، هبٍ: هِذ: كبٕ عبثش ثٖ ػجذ هللا هبٍ: ًبٗٞا أسثغ ػؾشح ٓبئخ، 

هِذ: ٝهذ فؼ ػٖ عبثش اُوٞالٕ، ٝفؼ ػ٘ٚ  هبٍ: ٣شؽٔٚ هللا ْٝٛ، ٝٛٞ ؽذص٢٘ أْٜٗ ًبٗٞا خٔظ ػؾشح ٓبئخ،

أْٜٗ ٗؾشٝا ػبّ اُؾذ٣ج٤خ عجؼ٤ٖ ثذٗخ، اُجذٗخ ػٖ عجؼخ، كو٤َ ُٚ: ًْ ً٘زْ؟ هبٍ: أُلب ٝأسثؼٔبئخ، ثخ٤ِ٘ب ٝسعِ٘ب، 

 ٣ؼ٢٘: كبسعْٜ ٝساعِْٜ. 

٣ز٤ٖ، ٝاُوِت ا٠ُ ٛزا أ٤َٓ، ٝٛٞ هٍٞ اُجشاء ثٖ ػبصة، ٝٓؼوَ ثٖ ٣غبس، ٝعِٔخ ثٖ األًٞع، ك٢ أفؼ اُشٝا

ٝهٍٞ أُغ٤ت ثٖ ؽضٕ، هبٍ ؽؼجخ، ػٖ هزبدح، ػٖ عؼ٤ذ ثٖ أُغ٤ت، ػٖ أث٤ٚ: ً٘ب ٓغ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ٝعِْ رؾذ اُؾغشح أُلب ٝأسثؼٔبئخ، ٝؿِو ؿِطب ث٤٘ب ٖٓ هبٍ: ًبٗٞا عجؼٔبئخ، ٝػزسٙ أْٜٗ ٗؾشٝا ٣ٞٓئز 

 ٣ذٍ ػ٠ِ ٓب هبُٚ ٛزا اُوبئَ، كبٗٚ هذ فشػ عجؼ٤ٖ ثذٗخ، ٝاُجذٗخ هذ عبء اعضاإٛب ػٖ عجؼخ أٝ ػؾشح، ٝٛزا ال

ثؤٕ اُجذٗخ ًبٗذ ك٢ ٛزٙ اُـضٝح ػٖ عجؼخ، كِٞ ًبٗذ اُغجؼٕٞ ػٖ ع٤ٔؼْٜ، ٌُبٗٞا أسثؼٔبئخ ٝرغؼ٤ٖ سعال ٝهذ 

 هبٍ ثزٔبّ اُؾذ٣ش ثؼ٤٘ٚ، أْٜٗ ًبٗٞا أُلب ٝأسثؼٔبئخ. 

 كقَ 

ُٜذ١ ٝأؽؼشٙ، ٝأؽشّ ثبُؼٔشح، ٝثؼش ػ٤٘ب ُٚ ث٤ٖ كِٔب ًبٗٞا ثز١ اُؾ٤ِلخ، هِذ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ا

٣ذ٣ٚ ٖٓ خضاػخ، ٣خجشٙ ػٖ هش٣ؼ، ؽز٠ ارا ًبٗٞا هش٣جب ٖٓ ػغلبٕ، أربٙ ػ٤٘ٚ، كوبٍ: ا٢ٗ هذ رشًذ ًؼت ثٖ 

 ُئ١، هذ عٔؼٞا ُي األؽبث٤ؼ، ٝعٔؼٞا ُي عٔٞػب، ْٝٛ ٓوبرِٞى ٝفبدٝى ػٖ اُج٤ذ. 

أرشٕٝ إٔ ٤َٔٗ ا٠ُ رساس١ ٛئالء اُز٣ٖ أػبْٗٞٛ ك٘ق٤جْٜ، كبٕ ٝاعزؾبس اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أفؾبثٚ: 

هؼذٝا هؼذٝا ٓٞرٞس٣ٖ ٓؾض٤ٖٗٝ، ٝإ ٗغٞا رٌٖ ػ٘وب هطؼٜب هللا، أّ رشٕٝ إٔ ٗئّ اُج٤ذ؟ كٖٔ فذٗب ػ٘ٚ 

هبرِ٘بٙ؟ هبٍ أثٞ ثٌش: هللا ٝسعُٞٚ أػِْ، اٗٔب عئ٘ب ٓؼزٔش٣ٖ، ُْٝ ٗغئ ُوزبٍ أؽذ، ٌُٖٝ ٖٓ ؽبٍ ث٤٘٘ب ٝث٤ٖ 

كشاؽٞا، ؽز٠ ارا ًبٗٞا ثجؼل اُطش٣ن، هبٍ  «كشٝؽٞا اًرا » ذ هبرِ٘بٙ، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: اُج٤

، كٞهللا ٓب ؽؼش  «إ خبُذ ثٖ ا٤ُُٞذ ثبُـ٤ْٔ ك٢ خ٤َ ُوش٣ؼ، كخزٝا راد ا٤ٔ٤ُٖ » اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

 ؼ. ثْٜ خبُذ، ؽز٠ ارا ٛٞ ثـجشح اُغ٤ؼ، كبٗطِن ٣شًل ٗز٣شا ُوش٣

ٝعبس اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ؽز٠ ارا ًبٕ ثبُض٤٘خ اُز٢ ٣ٜجو ػ٤ِْٜ ٜٓ٘ب، ثشًذ ساؽِزٚ، كوبٍ اُ٘بط: ؽَ 

ٓب خألد اُوقٞاء، ٝٓب راى ُٜب » ؽَ، كؤُؾذ، كوبُٞا: خألد اُوقٞاء، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

ال ٣غؤ٢ُٗٞ خطخ ٣ؼظٕٔٞ ك٤ٜب ؽشٓبد هللا اال  ٝاُز١ ٗلغ٢ ث٤ذٙ،» صْ هبٍ:  «ثخِن، ٌُٖٝ ؽجغٜب ؽبثظ اُل٤َ 
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صْ صعشٛب، كٞصجذ ثٚ، كؼذٍ ؽز٠ ٗضٍ ثؤهق٠ اُؾذ٣ج٤خ، ػ٠ِ صٔذ ه٤َِ أُبء، اٗٔب ٣زجشمٚ  «أػط٤زٔٞٛب 

 اُ٘بط رجشمب، كِْ ٣ِجش اُ٘بط إٔ ٗضؽٞٙ، كؾٌٞا ا٠ُ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ اُؼطؼ. 

٣غؼِٞٛب ك٤ٚ، هبٍ: كٞهللا ٓب صاٍ ٣غ٤ؼ ُْٜ ثبُش١ ؽز٠ فذسٝا ػٜ٘ب، كبٗزضع عٜٔب ٖٓ ً٘بٗزٚ، صْ أٓشْٛ إٔ 

ٝكضػذ هش٣ؼ ُ٘ضُٝٚ ػ٤ِْٜ، كؤؽت سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ إٔ ٣جؼش ا٤ُْٜ سعال ٖٓ أفؾبثٚ، كذػب 

ػٔش ثٖ اُخطبة ٤ُجؼضٚ ا٤ُْٜ، كوبٍ: ٣ب سعٍٞ هللا، ٤ُظ ثٌٔخ أؽذ ٖٓ ث٢٘ ًؼت ٣ـنت ٢ُ، إ أٝر٣ذ، 

 ٔبٕ ثٖ ػلبٕ، كبٕ ػؾ٤شرٚ ثٜب، ٝاٗٚ ٓجِؾ ٓب أسدد. كؤسعَ ػض

أخجشْٛ أٗب ُْ ٗؤد ُوزبٍ، » كذػب سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ػضٔبٕ ثٖ ػلبٕ، كؤسعِٚ ا٠ُ هش٣ؼ، ٝهبٍ: 

  «اٗٔب عئ٘ب ػٔبسا، ٝادػْٜ ا٠ُ اإلعالّ 

ٝأٓشٙ إٔ ٣ؤر٢ سعبال ثٌٔخ ٓئ٤ٖ٘ٓ، ٝٗغبء ٓئٓ٘بد، ك٤ذخَ ػ٤ِْٜ ٣ٝجؾشْٛ ثبُلزؼ، ٣ٝخجشْٛ إٔ هللا ػض ٝعَ 

ٓظٜش د٣٘ٚ ثٌٔخ، ؽز٠ ال ٣غزخل٠ ك٤ٜب ثبإل٣ٔبٕ، كبٗطِن ػضٔبٕ، كٔش ػ٠ِ هش٣ؼ ثجِذػ، كوبُٞا: أ٣ٖ رش٣ذ؟ 

اإلعالّ، ٝٗخجشًْ أٗب ُْ ٗؤد ُوزبٍ، ٝاٗٔب  كوبٍ: ثؼض٢٘ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ أدػًْٞ ا٠ُ هللا ٝا٠ُ

 عئ٘ب ػٔبسا، هبُٞا: هذ عٔؼ٘ب ٓب روٍٞ، كبٗلز ُؾبعزي. 

ٝهبّ ا٤ُٚ أثبٕ ثٖ عؼ٤ذ ثٖ اُؼبؿ، كشؽت ثٚ، ٝأعشط كشعٚ، كؾَٔ ػضٔبٕ ػ٠ِ اُلشط، كؤعبسٙ، ٝأسدكٚ أثبٕ 

اُج٤ذ ٝهبف ثٚ، كوبٍ سعٍٞ هللا ؽز٠ عبء ٌٓخ، ٝهبٍ أُغِٕٔٞ هجَ إٔ ٣شعغ ػضٔبٕ: خِـ ػضٔبٕ هجِ٘ب ا٠ُ 

كوبُٞا: ٝٓب ٣ٔ٘ؼٚ ٣ب سعٍٞ هللا ٝهذ خِـ؟  «ٓب أظ٘ٚ هبف ثبُج٤ذ ٝٗؾٖ ٓؾقٞسٕٝ » ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

ٝاخزِو أُغِٕٔٞ ثبُٔؾش٤ًٖ ك٢ أٓش اُقِؼ،  «راى ظ٢٘ ثٚ، إٔ ال ٣طٞف ثبٌُؼجخ ؽز٠ ٗطٞف ٓؼٚ » هبٍ: 

٣ن ا٥خش، ًٝبٗذ ٓؼشًخ، ٝرشآٞا ثبُ٘جَ ٝاُؾغبسح، ٝفبػ كش٠ٓ سعَ ٖٓ أؽذ اُلش٣و٤ٖ سعال ٖٓ اُلش

اُلش٣وبٕ ًالٛٔب، ٝاسرٜٖ ًَ ٝاؽذ ٖٓ اُلش٣و٤ٖ ثٖٔ ك٤ْٜ، ٝثِؾ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ إٔ ػضٔبٕ هذ 

 هزَ، كذػب ا٠ُ اُج٤ؼخ. 

 ٣لشٝا، كؤخز سعٍٞ كضبس أُغِٕٔٞ ا٠ُ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝٛٞ رؾذ اُؾغشح، كجب٣ؼٞٙ ػ٠ِ إٔ ال

ُٝٔب رٔذ اُج٤ؼخ، سعغ ػضٔبٕ، كوبٍ ُٚ  «ٛزٙ ػٖ ػضٔبٕ » هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ث٤ذ ٗلغٚ، ٝهبٍ: 

أُغِٕٔٞ: اؽزل٤ذ ٣ب أثب ػجذ هللا ٖٓ اُطٞاف ثبُج٤ذ، كوبٍ: ثئغٔب ظ٘٘زْ ث٢، ٝاُز١ ٗلغ٢ ث٤ذٙ، ُٞ ٌٓضذ ثٜب 

بُؾذ٣ج٤خ، ٓب هلذ ثٜب ؽز٠ ٣طٞف ثٜب سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ع٘خ، ٝسعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٓو٤ْ ث

ٝعِْ ُٝوذ دػز٢٘ هش٣ؼ ا٠ُ اُطٞاف ثبُج٤ذ كؤث٤ذ، كوبٍ أُغِٕٔٞ: سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ًبٕ 

 أػِٔ٘ب ثبهلل، ٝأؽغ٘٘ب ظ٘ب. 

غِٕٔٞ ًِْٜ اال اُغذ اثٖ ًٝبٕ ػٔش أخز ث٤ذ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُِج٤ؼخ رؾذ اُؾغشح، كجب٣ؼٚ أُ

ه٤ظ، ًٝبٕ ٓؼوَ ثٖ ٣غبس، أخز ثـقٜ٘ب ٣شكؼٚ ػٖ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ًٝبٕ أٍٝ ٖٓ ثب٣ؼٚ، أثٞ 

 ع٘بٕ األعذ١، ٝثب٣ؼٚ عِٔخ ثٖ األًٞع صالس ٓشاد، ك٢ أٍٝ اُ٘بط، ٝأٝعطْٜ، ٝآخشْٛ. 

ضاػخ، ًٝبٗٞا ػ٤جخ ٗقؼ ُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا كج٤٘ٔب ْٛ ًزُي، ار عبء ثذ٣َ ثٖ ٝسهبء اُخضاػ٢، ك٢ ٗلش ٖٓ خ

ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٖٓ أَٛ رٜبٓخ، كوبٍ: ا٢ٗ رشًذ ًؼت ثٖ ُئ١، ٝػبٓش ثٖ ُئ١، ٗضُٞا أػذاد ٤ٓبٙ اُؾذ٣ج٤خ، ٓؼْٜ 

 اُؼٞر أُطبك٤َ، ْٝٛ ٓوبرِٞى، ٝفبدٝى ػٖ اُج٤ذ. 

ؼزٔش٣ٖ، ٝإ هش٣ؾب هذ ٌٜٗزْٜ اٗب ُْ ٗغئ ُوزبٍ أؽذ، ٌُٖٝ عئ٘ب ٓ» هبٍ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

اُؾشة ٝأمشد ثْٜ، كبٕ ؽبءٝا أٓبددْٛ ٣ٝخِٞا ث٢٘٤ ٝث٤ٖ اُ٘بط، ٝإ ؽبءٝا إٔ ٣ذخِٞا ك٤ٔب دخَ ك٤ٚ اُ٘بط 

كؼِٞا، ٝاال كوذ عٔٞا، ٝإ أثٞا اال اُوزبٍ، كٞاُز١ ٗلغ٢ ث٤ذٙ، ألهبرِْٜ٘ ػ٠ِ أٓش١ ٛزا ؽز٠ ر٘لشد عبُلز٢، أٝ 

 ٣َ: عؤثِـْٜ ٓب روٍٞ. هبٍ ثذ «٤ُ٘لزٕ هللا أٓشٙ 
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كبٗطِن ؽز٠ أر٠ هش٣ؾب، كوبٍ: ا٢ٗ هذ عئزٌْ ٖٓ ػ٘ذ ٛزا اُشعَ، ٝعٔؼزٚ ٣وٍٞ هٞال كبٕ ؽئزْ ػشمزٚ ػ٤ٌِْ، 

كوبٍ علٜبإْٛ: ال ؽبعخ ُ٘ب إٔ رؾذص٘ب ػ٘ٚ ثؾ٢ء، ٝهبٍ رٝٝ اُشأ١: ْٜٓ٘: ٛبد ٓب عٔؼزٚ، هبٍ: عٔؼزٚ ٣وٍٞ 

ٕ ٛزا هذ ػشك ػ٤ٌِْ خطخ سؽذ، كبهجِٞٛب، ٝدػ٢ٗٞ آرٚ، كوبُٞا: ًزا ًٝزا، كوبٍ ػشٝح ثٖ ٓغؼٞد اُضول٢: ا

ائزٚ، كؤربٙ، كغؼَ ٣ٌِٔٚ، كوبٍ ُٚ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٗؾٞا ٖٓ هُٞٚ ُجذ٣َ، كوبٍ ُٚ ػشٝح ػ٘ذ رُي: أ١: 

 ٓؾٔذ، أسأ٣ذ ُٞ اعزؤفِذ هٞٓي، َٛ عٔؼذ ثؤؽذ ٖٓ اُؼشة اعزبػ أِٛٚ هجِي؟ ٝإ رٌٖ األخشٟ، كٞهللا ا٢ٗ

ألسٟ ٝعٞٛب، ٝأسٟ أٝثبؽب ٖٓ اُ٘بط، خ٤ِوب إٔ ٣لشٝا ٣ٝذػٞى، كوبٍ ُٚ أثٞ ثٌش: آقـ ثظش اُالد، أٗؾٖ 

ٗلش ػ٘ٚ ٝٗذػٚ؟ هبٍ: ٖٓ را؟ هبٍ: أثٞ ثٌش، هبٍ: أٓب ٝاُز١ ٗلغ٢ ث٤ذٙ، ُٞال ٣ذ ًبٗذ ُي ػ٘ذ١ ُْ أعضى ثٜب، 

 ألعجزي. 

ٝعؼَ ٣ٌِْ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ًِٝٔب ًِٔٚ أخز ثِؾ٤زٚ، ٝأُـ٤شح ثٖ ؽؼجخ ػ٠ِ سأط اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا 

ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝٓؼٚ اُغ٤ق، ٝػ٤ِٚ أُـلش كٌِٔب أٟٛٞ ػشٝح ا٠ُ ُؾ٤خ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، مشة ٣ذٙ 

، كشكغ ػشٝح سأعٚ، ٝهبٍ: ٖٓ را؟ هبٍ: ث٘ؼَ اُغ٤ق، ٝهبٍ: أخش ٣ذى ػٖ ُؾ٤خ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ

أُـ٤شح ثٖ ؽؼجخ، كوبٍ: أ١: ؿذس، أُٝغذ أعؼ٠ ك٢ ؿذسري؟ ًٝبٕ أُـ٤شح فؾت هٞٓب ك٢ اُغب٤ِٛخ، كوزِْٜ 

أٓب اإلعالّ كؤهجَ، ٝأٓب أُبٍ كِغذ ٓ٘ٚ ك٢ » ٝأخز أٓٞاُْٜ، صْ عبء كؤعِْ، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

  «ؽ٢ء 

٣شٓن أفؾبة سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، كٞهللا إ ر٘خْ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ صْ إ ػشٝح عؼَ 

 ٗخبٓخ، اال ٝهؼذ ك٢ ًق سعَ ْٜٓ٘، كذُي ثٜب عِذٙ ٝٝعٜٚ. 

ٝارا أٓشْٛ اثزذسٝا ا٠ُ أٓشٙ، ٝارا رٞمؤ، ًبدٝا ٣وززِٕٞ ػ٠ِ ٝمٞئٚ، ٝارا رٌِْ، خلنٞا أفٞارْٜ ػ٘ذٙ، ٝٓب 

 ٤ٔب ُٚ. ٣ؾذٕٝ ا٤ُٚ اُ٘ظش، رؼظ

كشعغ ػشٝح ا٠ُ أفؾبثٚ، كوبٍ: أ١ هّٞ، ٝهللا ُوذ ٝكذد ػ٠ِ أُِٞى، ػ٠ِ ًغشٟ، ٝه٤قش، ٝاُ٘غبؽ٢، ٝهللا 

ٓب سأ٣ذ ٌِٓب ٣ؼظٔٚ أفؾبثٚ، ٓب ٣ؼظْ أفؾبة ٓؾٔذ ٓؾٔذا، ٝهللا ٓب ر٘خْ ٗخبٓخ اال ٝهؼذ ك٢ ًق سعَ 

مؤ ًبدٝا ٣وززِٕٞ ػ٠ِ ٝمٞئٚ، ٝارا رٌِْ، ْٜٓ٘، كذُي ثٜب ٝعٜٚ ٝعِذٙ، ٝارا أٓشْٛ اثزذسٝا أٓشٙ، ٝارا رٞ

 خلنٞا أفٞارْٜ ػ٘ذٙ، ٝٓب ٣ؾذٕٝ ا٤ُٚ اُ٘ظش رؼظ٤ٔب ُٚ، ٝهذ ػشك ػ٤ٌِْ خطخ سؽذ كبهجِٞٛب. 

 كوبٍ سعَ ٖٓ ث٢٘ ً٘بٗخ: دػ٢ٗٞ آرٚ، كوبُٞا: ائزٚ. 

ٕ، ٝٛٞ ٖٓ هّٞ ٛزا كال» كِٔب أؽشف ػ٠ِ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، هبٍ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

كجؼضٞٛب كبعزوجِٚ اُوّٞ ٣ِجٕٞ، كِٔب سأٟ رُي، هبٍ: عجؾبٕ هللا، ال ٣٘جـ٢ ُٜئالء  «٣ؼظٕٔٞ اُجذٕ كبثؼضٞٛب ُٚ 

 إٔ ٣قذٝا ػٖ اُج٤ذ. 

كشعغ ا٠ُ أفؾبثٚ، كوبٍ: سأ٣ذ اُجذٕ هذ هِذد ٝأؽؼشد، ٝٓب أسٟ إٔ ٣قذٝا ػٖ اُج٤ذ كوبّ ٌٓشص ثٖ 

ٛزا ٌٓشص ثٖ » ائزٚ، كِٔب أؽشف ػ٤ِْٜ، هبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ:  ؽلـ، ٝهبٍ: دػ٢ٗٞ آرٚ، كوبُٞا:

كغؼَ ٣ٌِْ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، كج٤٘ب ٛٞ ٣ٌِٔٚ، ار عبء ع٤َٜ ثٖ  «ؽلـ، ٝٛٞ سعَ كبعش 

ذػب كوبٍ: ٛبد، اًزت ث٤٘٘ب ٝث٤٘ي ًزبثب، ك «هذ عَٜ ٌُْ ٖٓ أٓشًْ » ػٔشٝ، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

كوبٍ ع٤َٜ: أٓب اُشؽٖٔ، كٞهللا ٓب ٗذس١ ٓب ٛٞ، ٌُٖٝ  «اًزت: ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ » اٌُبرت، كوبٍ: 

 ًٔب ً٘ذ رٌزت، كوبٍ أُغِٕٔٞ: ٝهللا ال ٌٗزجٜب اال ثغْ هللا اُشؽٖٔ اُشؽ٤ْ.  «ثبعٔي اُِْٜ » اًزت: 

  «اًزت ثبعٔي اُِْٜ » كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

كوبٍ ع٤َٜ: كٞهللا ُٞ ٗؼِْ أٗي سعٍٞ هللا، ٓب فذدٗبى  «اًزت: ٛزا ٓب هبم٠ ػ٤ِٚ ٓؾٔذ سعٍٞ هللا » : صْ هبٍ

ا٢ٗ سعٍٞ هللا ٝإ » ػٖ اُج٤ذ ٝال هبرِ٘بى، ٌُٖٝ اًزت: ٓؾٔذ ثٖ ػجذ هللا، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 
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ػ٠ِ إٔ رخِٞا ث٤٘٘ب ٝث٤ٖ اُج٤ذ » ٝعِْ:  كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ «ًزثز٢ٗٞٔ، اًزت: ٓؾٔذ ثٖ ػجذ هللا 

 كوبٍ ع٤َٜ: ٝهللا ال رزؾذس اُؼشة أٗب أخزٗب مـطخ، ٌُٖٝ ُي ٖٓ اُؼبّ أُوجَ، كٌزت.  «ك٘طٞف ثٚ 

 كوبٍ ع٤َٜ: ػ٠ِ إٔ ال ٣ؤر٤ي ٓ٘ب سعَ، ٝإ ًبٕ ػ٠ِ د٣٘ي، اال سددرٚ ػ٤ِ٘ب. 

 ء ٓغِٔب؟ كوبٍ أُغِٕٔٞ: عجؾبٕ هللا، ٤ًق ٣شد ا٠ُ أُؾش٤ًٖ ٝهذ عب

كج٤٘ٔب ْٛ ًزُي ار عبء أثٞ ع٘ذٍ ثٖ ع٤َٜ ٣شعق ك٢ ه٤ٞدٙ، هذ خشط ٖٓ أعلَ ٌٓخ، ؽز٠ س٠ٓ ث٘لغٚ ث٤ٖ 

» أظٜش أُغ٤ِٖٔ، كوبٍ ع٤َٜ: ٛزا ٣ب ٓؾٔذ أٍٝ ٓب هبم٤زي ػ٤ِٚ، إٔ رشدٙ، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

كؤعضٙ » ٠ ؽ٢ء أثذا، كوبٍ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: كوبٍ: كٞهللا اًرا ال أفبُؾي ػِ «اٗب ُْ ٗول اٌُزبة ثؼذ 

 هبٍ: ٓب أٗب ثلبػَ، هبٍ ٌٓشص: هذ أعضٗبٙ.  «ث٠ِ كبكؼَ » كوبٍ: ٓب أٗب ثٔغ٤ضٙ، كوبٍ:  «٢ُ 

كوبٍ أثٞ ع٘ذٍ: ٣ب ٓؼؾش أُغ٤ِٖٔ، أسد ا٠ُ أُؾش٤ًٖ ٝهذ عئذ ٓغِٔب، أال رشٕٝ ٓب ُو٤ذ؟ ًٝبٕ هذ ػزة ك٢ 

 هللا ػزاثب ؽذ٣ذا. 

هبٍ ػٔش ثٖ اُخطبة: ٝهللا ٓب ؽٌٌذ ٓ٘ز أعِٔذ اال ٣ٞٓئز، كؤر٤ذ اُ٘ج٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، كوِذ: ٣ب سعٍٞ 

كوِذ: ػالّ  «ث٠ِ » هِذ: أُغ٘ب ػ٠ِ اُؾن، ٝػذٝٗب ػ٠ِ اُجبهَ؟ هبٍ:  «ث٠ِ » هللا أُغذ ٗج٢ هللا؟ هبٍ: 

ا٢ٗ سعٍٞ هللا، ٝٛٞ ٗبفش١، ُٝغذ » ب؟ كوبٍ: ٗؼط٢ اُذ٤ٗخ ك٢ د٣٘٘ب ٝٗشعغ ُٝٔب ٣ؾٌْ هللا ث٤٘٘ب ٝث٤ٖ أػذائ٘

 «ث٠ِ، أكؤخجشري أٗي رؤر٤ٚ اُؼبّ؟ » هِذ: أُٝغذ ً٘ذ رؾذص٘ب أٗب ع٘ؤر٢ اُج٤ذ ٝٗطٞف ثٚ؟ هبٍ:  «أػق٤ٚ 

  «كبٗي آر٤ٚ ٝٓطٞف ثٚ » هِذ: ال هبٍ: 

ٌش ًٔب سد ػ٤ِٚ سعٍٞ هبٍ: كؤر٤ذ أثب ثٌش، كوِذ ُٚ ًٔب هِذ ُشعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝسد ػ٤ِٚ أثٞ ث

هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ عٞاء، ٝصاد: كبعزٔغي ثـشصٙ ؽز٠ رٔٞد، كٞهللا اٗٚ ُؼ٠ِ اُؾن، هبٍ ػٔش: كؼِٔذ 

 ُزُي أػٔبال. 

كٞهللا ٓب هبّ  «هٞٓٞا ٝاٗؾشٝا، صْ اؽِوٞا » كِٔب كشؽ ٖٓ هن٤خ اٌُزبة، هبٍ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ: 

شاد، كِٔب ُْ ٣وْ ْٜٓ٘ أؽذ، هبّ كذخَ ػ٠ِ أّ عِٔخ، كزًش ُٜب ٓب ُو٢ ٖٓ اُ٘بط، ْٜٓ٘ سعَ ؽز٠ هبٍ صالس ٓ

كوبُذ: ٣ب سعٍٞ هللا أرؾت رُي؟ اخشط، صْ ال رٌِْ أؽذا ًِٔخ ؽز٠ ر٘ؾش ثذٗي، ٝرذػٞ ؽبُوي ك٤ؾِن ُي، كوبّ 

ُي، هبٓٞا ك٘ؾشٝا، كخشط، كِْ ٣ٌِْ أؽذا ْٜٓ٘ ؽز٠ كؼَ رُي، ٗؾش ثذٗٚ، ٝدػب ؽبُوٚ كؾِوٚ، كِٔب سأٟ اُ٘بط ر

ٝعؼَ ثؼنْٜ ٣ؾِن ثؼنب، ؽز٠ ًبد ثؼنْٜ ٣وزَ ثؼنب ؿٔب، صْ عبءد ٗغٞح ٓئٓ٘بد، كؤٗضٍ هللا ػض ٝعَ: 

اكِِش كطِن ػٔش ٣ٞٓئز آشأر٤ٖ ًبٗزب ُٚ ك٢ اُؾشى، كزضٝط  َٞ ٌَ ُْ ِْ ا َٜبِعَشاٍد ؽز٠ ثِؾ ثِِؼَق ُٓ َ٘بُد  ِٓ ْئ ُٔ ُْ ُْ ا ًُ اَِرا َعبَء

 لٞإ ثٖ أ٤ٓخ، صْ سعغ ا٠ُ أُذ٣٘خ. اؽذاٛٔب ٓؼب٣ٝخ، ٝاألخشٟ ف

ج٤ًِ٘ب ا٠ُ آخشٛب، كوبٍ ػٔش: أكزؼ ٛٞ ٣ب سعٍٞ هللا؟ كوبٍ:  ُٓ ٗؼْ » ٝك٢ ٓشعؼٚ أٗضٍ هللا ػ٤ِٚ: اَِّٗب كَزَْؾَ٘ب ََُي كَْزًؾب 

 كوبٍ اُقؾبثخ: ٤٘ٛئب ُي ٣ب سعٍٞ هللا، كٔب ُ٘ب؟  «

٤ٌَِ٘خَ  ٍَ اُغَّ َْٗض َٞ اَُِّز١ أَ َٖ  كؤٗضٍ هللا ػض ٝعَ: ُٛ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ  ك٢ِ هُُِِٞة ا

 ا٣٥خ. اٗز٠ٜ. 
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 لمسبث بيبنيت:

 (:4آّخ )

انزَّمٌٍَْ سٌُنِوِ ًَعَهََ انًُْْْيِنِنَ ًَؤَنْصَيَيُىْ كَهًَِخَ *)إِذْ خَعَمَ انَّرٍَِّ كَفَسًُا فِِ لُهٌُثِيِىُ انْحًََِّْخَ حًََِّْخَ انْدَبىِهَِّْخِ فَإََصَلَ انهَّوُ سَكِْنَزَوُ عَهََ زَ

( انفزح( )نَمَدْ زَضَِِ انهَّوُ عٍَِ انًُْْْيِنِنَ إِذْ ُّجَبِّعٌََُكَ رَحْذَ انشَّدَسَحِ فَعَهِىَ يَب فِِ 62ًَكَبٌَُا ؤَحَكَّ ثِيَب ًَؤَىْهَيَب ًَكَبٌَ انهَّوُ ثِكُمِّ شَِْءٍ عَهًًِْب )

( انفزح( يب انفسق ثن فإَصل انسكْنخ عهْيى ًؤَصل اهلل 81فَزْحًب لَسِّجًب ) لُهٌُثِيِىْ فَإََصَلَ انسَّكِْنَخَ عَهَْْيِىْ ًَؤَثَبثَيُىْ

 سكْنزو؟)د.فبضم انسبيسائَ(

ِكٌَنَة ِفً قُلُوِب اْلُمْإِمنٌَِن ) ( ٗ)سكٌنته( مضاف إلى ضمٌره سبحانه وتعالى. ربنا قال )ُهَو الَِّذي أَنَزَل السَّ

ُذِكر الرسول أو كان موجوداً فً السٌاق ٌقول )سكٌنته( الفتح( المالحظ فً السكٌنة بالذات أنه حٌث 

 باإلضافة إلٌه تعظٌماً له. وحٌث كان األمر عاماً لٌس فٌه الرسول ٌقول السكٌنة. 

 (:81آّخ )

ٌْقَ ؤَّْدِّيِىْ فًٍََ ََّكَثَ فَإًَََِّب َّنكُثُ عَهََ ََفْسِوِ *يب ىٌ إعساة كهًخ )عهْوُ اهلل( يف آّخ )إٌَِّ انَّرٍَِّ ُّجَبِّعٌََُكَ إًَََِّب ُّجَبِّعٌٌَُ انهَّوَ َّدُ انهَّوِ فَ

 ( انفزح(؟ ًيب دالنخ انضىّ يف )عهْوُ( ؟ )د.فبضم انسبيسائَ(81ًَيٍَْ ؤًَْفََ ثًَِب عَبىَدَ عَهَْْوُ انهَّوَ فَسَُْْْرِْوِ ؤَخْسًا عَظًًِْب )

ة قرٌش )علٌُه( بناء الضمٌر على الضم. جار ومجرور الهاء ضمٌر مبنً على الضم فً محل جر، هذه لغ

اإلعراب لٌس فٌه إشكال كما نقول منه وله وبه فهو نفس الضمٌر. نقول ضمٌر مبنً على الضم فً محل 

 جر. هذه قراءة حفص.

هو لٌس رفعاً وإنما بناء على الضم والمعروف أن هاتان لغتان لغة الحجاز هذا الضمٌر تبنٌه على الضم 

مها ال تكسره تقول مررت بُه وإلٌُه وعلٌُه كلها تبنٌه على الضم مطلقاً وسائر العرب إذا مطلقاً فً كل كال

كان قبل الضمٌر كسرة أو ٌاء ساكنة تكسره وما عدا ذلك تضمه، إذا كان قبله كسرة أو ٌاء ساكنة تكسره 

)علٌُه( )َوَما أَنَساِنٌُه إاِلَّ مثل )بِه، علٌِه، أنسانٌِه(. علٌُه هذه لغة الحجاز استعملها فً موطنٌن فً القرآن 

َطاُن أَْن أَْذُكَرهُ ) ٌْ ( الكهف( فٌقولون سبب االختٌار هنا، لماذا اختار هذه اللغة تحدٌداً؟ ٌذكرون أمرٌن ٖٙالشَّ

 عن هذه اآلٌة )علٌُه( :

نحن نعرف أن الضمة أثقل من الكسرة والفتحة أخف الحركات والعهد هذا الذي جاء به هو أثقل  -

ود هذه فً بٌعة الحدٌبٌة هذه مباٌعة حتى الموت فلما أثقل العهود وهو البٌعة على الموت جاء العه

بؤثقل الحركات وهً الضمة، هذه أثقل أنواع العهد أن تباٌع على الموت فجاء باثقل شًء وهً 

 الضمة. 
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سترقق الالم فتفخٌم األمر اآلخر أنه لما تؤتً بالضمة تفخم لفظ الجاللة )علٌه هللا( ولو جئت بالكسرة  -

لفظ الجاللة لتفخٌم العهد، هذا عهد عظٌم مفّخم حتى بالصوت هو أٌضاً مفخم. الصوت أٌضاً ٌربط 

( 6ٙالداللة السٌن والصاد واختٌار الضمة تإثر مثل )بسطة وبصطة( )َوَزاَدُكْم ِفً اْلَخْلِق َبْصَطًة )

م؟ أقول ال لم ٌرد فً القرآن تقول فً مكان آخر ألم ٌقل )علٌِه هللا األعراف( بالصاد. ( لماذا لم ٌفخِّ

علٌِه هللا لم ترد بعد علٌِه لفظ الجاللة. إذن هنا )علٌُه( الرفع هنا ألنه اختار أثقل الحركات ألثقل 

َطاُن ) ٌْ ( الكهف( لٌس فٌها عهد ثقٌل ولٌس ٖٙالبٌعات وتفخٌم لفظ الجاللة. قال )َوَما أَنَسانٌُِه إاِلَّ الشَّ

ظ الجاللة وإنما فٌها سمكة مشوٌة مؤكول منها كٌف تعود إلى الحٌاة؟! صار علٌها ماء الحٌاة فٌها لف

َخَذ َسِبٌلَُه ِفً اْلَبْحِر َسَرًبا ) َخَذ َسبٌِلَُه ٔٙفذهبت تسبح فً النهار علٌها طاقة كالنفق )َفاتَّ ( الكهف( )َواتَّ

مؤكول منها كٌف تمشً فً البحر هذا عجب ( الكهف( هو ٌعجب سمكة مشوٌة ِٖٙفً اْلَبْحِر َعَجًبا )

 هل ُتنسى هذه الحالة؟ ال ٌمكن أن ُتنسى فكٌف نسٌها؟ هذه أندر حاالت النسٌان.

هذه المواءمة الموجودة فً آٌات القرآن حتى البناء والحركات اإلعرابٌة تناسب الحالة  استطراد من المقدم:

 التً ٌتحدث عنها القرآن الكرٌم.

 (:86آّخ )

َ انْدَنَّخِ َّنصِعُ عَنْيًَُب نِجَبسَيًَُب نُِْسِ *)َّب ( األعساف( يبذا 62َّيًَُب سٌَْءَارِيًَِب )ثَنِِ آدَوَ الَ َّفْزِنَنَّكُىُ انشَّْْطَبٌُ كًََب ؤَخْسَجَ ؤَثٌََّْكُى يٍِّ

نٍَّ َّنمَهِتَ انسَّسٌُلُ ًَانًُْْْيِنٌٌَُ إِنََ ؤَىْهِْيِىْ ؤَثَدًا ّمصد ثبنسٌءح؟ ًيب ًخو انشجو ثن ىره انسٌءح ًظٍ انسٌء يف سٌزح انفزح )ثَمْ ظَنَنزُىْ ؤٌَ 

َ ذَنِكَ فِِ لُهٌُثِكُىْ ًَظَنَنزُىْ ظٍََّ انسٌَّْءِ ًَكُنزُىْ لٌَْيًب ثٌُزًا )  ((؟)د.فبضم انسبيسائَ(86ًَشٍُِّّ

 السوءة هً العورة. 

ُسوُل  نَقلَِب الرَّ ٌَ ْوِء قال )َبْل َظَننُتْم أَن لَّن  ٌَِّن َذلَِك ِفً قُلُوبُِكْم َوَظَننُتْم َظنَّ السَّ َواْلُمْإِمُنوَن إِلَى أَْهلٌِِهْم أََبًدا َوُز

َدَك َٕٔوُكنُتْم َقْوًما ُبوًرا ) ٌَ ( الفتح( الَسْوء ٌعنً السًء، السْوء مصدر ساءه سوءاً والُسوء هو اإلسم )َواْضُمْم 

َضاء ِمنْ  ٌْ ِر ُسوٍء ) إِلَى َجَناِحَك َتْخُرْج َب ٌْ ( طه( من غٌر ُسوء أي من غٌر مرض أو علة أما السْوء فهو َٕٕغ

المصدر وهناك فرق بٌن المصدر واإلسم مثالً نقول الذبح والِذبح، الحمل والِحمل، الوضوء والَوضوء. 

اَمِة ِحْماًل ) ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌُحمل )َخالِِدٌَن ِفٌِه َوَساء لَُهْم  ( طه( ٌحمل على الظهر، ٔٓٔالَحْمل مصدر والِحمل ما 

ْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَى ُظُهوِرِهْم ) ٌَ ا ٖٔ)َوُهْم  ( األنعام( أما الَحمل هو المصدر أو ما ال ٌرى بالعٌن )َفلَمَّ

اَها َحَملَْت َحْمالً َخفًٌِفا ) ٌُذبح كبش أو غٌره 86َٔتَغشَّ ( األعراف(، الَذبح هً عملٌة الَذبح أما الِذبح فهو ما 

َناهُ ِبِذْبٍح َعِظٌٍم )) ٌْ ٌُتوضؤ به.1َٓٔوَفَد  ( الصافات(، الُوضوء عملٌة التوضإ والَوضوء هو الماء الذي 
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 (:62آّخ )

صَدًُّكُىْ عٍَِ ( اإلَسبٌ( ًيف سٌزح انفزح )ىُىُ انَّرٍَِّ كَفَسًُا 18ًًََانظَّبنًِِنَ ؤَعَدَّ نَيُىْ عَرَاثًب ؤَنًًِْب ) ُّدْخِمُ يٍَ َّشَبء فِِ زَحًَْزِوِ*)

ىْ رَعْهًٌَُىُىْ ؤٌَ رَطًَُْىُىْ فَزُصِْجَكُى يِّنْيُى يَّعَسَّحٌ انًَْسْدِدِ انْحَسَاوِ ًَانْيَدَُْ يَعْكٌُفًب ؤٌَ َّجْهُغَ يَحِهَّوُ ًَنٌَْنَب زِخَبلٌ يُّْْيِنٌٌَُ ًََِسَبء يُّْْيِنَبدٌ نَّ

( انفزح( يب دالنخ رإخري ًرمدّى 62نٌَْ رَصََّّهٌُا نَعَرَّثْنَب انَّرٍَِّ كَفَسًُا يِنْيُىْ عَرَاثًب ؤَنًًِْب )يٍَ َّشَبء  نُِْدْخِمَ انهَّوُ فِِ زَحًَْزِوِثِغَْْسِ عِهْىٍ 

 املشْئخ؟)د.فبضم انسبيسائَ(

الِِمٌَن أََعدَّ لَُهْم َعَذاًبا أَ  َشاء ِفً َرْحَمِتِه َوالظَّ ٌَ ٌُْدِخُل َمن  (( والثانٌة فً ٖٔلًٌِما )اآلٌة األولى فً سورة اإلنسان )

ْبلَُغ َمِحلَُّه وَ  ٌَ وُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوًفا أَن  لَْواَل ِرَجاٌل سورة الفتح )ُهُم الَِّذٌَن َكَفُروا َوَصدُّ

ْنهُ  ْإِمَناٌت لَّْم َتْعلَُموُهْم أَن َتَطُإوُهْم َفُتِصٌَبُكم مِّ ْإِمُنوَن َوِنَساء مُّ َشاء مُّ ٌَ ُ ِفً َرْحَمِتِه َمن  ٌُْدِخَل هللاَّ ِر ِعْلٍم لِ ٌْ ةٌ ِبَغ َعرَّ م مَّ

ْبَنا الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا أَلًٌِما ) لُوا لََعذَّ ٌَّ ((. السٌاق فً سورة اإلنسان فً غٌر المرحومٌن )َفاْصبِْر ٕ٘لَْو َتَز

ْلَنا أَْمَثالَُهْم َتْبِدٌاًل ْٕٗو َكفُوًرا )لُِحْكِم َربَِّك َواَل ُتِطْع ِمْنُهْم آثًِما أَ  (( )َنْحُن َخلَْقَناُهْم َوَشَدْدَنا أَْسَرُهْم َوإَِذا ِشْئَنا َبدَّ

الِِمٌَن أََعدَّ لَُهْم َعَذاًبا أَلًٌِما )8ٕ) َشاء فًِ َرْحَمِتِه َوالظَّ ٌَ ٌُْدِخُل َمن  (( لما كان السٌاق فً ٖٔ(( إلى أن ٌقول )

ِ الَّتًِ َقْد  غٌر المرحومٌن أّخر الرحمة. والسٌاق فً سورة الفتح فً المرحومٌن وفً الكالم عن هللا )ُسنََّة هللاَّ

ِ َتْبِدٌاًل ) ِة هللاَّ ُكْم َعْنُهم بَِبْطِن َٖٕخلَْت ِمن َقْبُل َولَن َتِجَد لُِسنَّ ٌَ ِد ٌْ ُهْم َعنُكْم َوأَ ٌَ ِد ٌْ (( الكالم عن هللا )َوُهَو الَِّذي َكفَّ أَ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصًٌرا )مَ  ِهْم َوَكاَن هللاَّ ٌْ َة ِمن َبْعِد أَْن أَْظَفَرُكْم َعلَ ُ ِفً َرْحَمِتِه ٕٗكَّ ٌُْدِخَل هللاَّ (( الكالم فً الصحابة )لِ

ْبَنا الَِّذٌَن َكَفُروا ِمْنُهْم َعَذاًبا أَلًٌِما ) لُوا لََعذَّ ٌَّ َشاء لَْو َتَز ٌَ ٌََّة ( إِْذ َجَعَل الَّ َٕ٘من  َة َحِم ٌَّ ِذٌَن َكَفُروا ِفً قُلُوبِِهُم اْلَحِم

ْقَوى َوَكا ُ َسِكٌَنَتُه َعلَى َرُسولِِه َوَعلَى اْلُمْإِمنٌَِن َوأَْلَزَمُهْم َكلَِمَة التَّ ِة َفؤَنَزَل هللاَّ ٌَّ ُنوا أََحقَّ ِبَها َوأَْهلََها َوَكاَن اْلَجاِهلِ

ٍء َعلًٌِما ) ًْ ُ ِبُكلِّ َش ُ آِمنٌَِن ( لَ ٕٙهللاَّ ا ِباْلَحقِّ لََتْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِن َشاء هللاَّ ٌَ ْإ ُ َرُسولَُه الرُّ َقْد َصَدَق هللاَّ

ِرٌَن اَل َتَخافُوَن َفَعلَِم َما لَْم َتْعلَُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك َفْتًحا َقِرٌبً  الم (( هذا الك1ٕا )ُمَحلِِّقٌَن ُرُإوَسُكْم َوُمَقصِّ

ٌََشاء ) ُ ِفً َرْحَمِتِه َمن  ٌُْدِخَل هللاَّ (( ولما كان ٕ٘فً المرحومٌن، فلما كان الكالم فً المرحومٌن قّدم رحمته )لِ

ِ الَّتًِ َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل ) (( هذا الكالم عن هللا فقّدم ما 8ٕالسٌاق فً غٌر المرحومٌن أّخر رحمته. )ُسنََّة هللاَّ

َشاء ِفً َرْحَمتِِه ) ٌتعلق باهلل والضمٌر ٌَ ٌُْدِخُل َمن  ُ ٌٖٔعود إلٌه. من حٌث البالغة لٌس ) ٌُْدِخَل هللاَّ (( كمثل )لِ

َشاء ) ٌَ ِ الَّتًِ ِٕ٘فً َرْحَمتِِه َمن  (( كل تقدٌم وتؤخٌر له غرض عند المتكلم البلٌغ، عندما ٌتكلم عن هللا )ُسنََّة هللاَّ

ِ َتْبِدٌاًل )َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل َولَن َتِجَد لِ  ِة هللاَّ (( قّدم ضمٌره، ولما كان الكالم على اإلنسان قّدم ما ٌتعلق ُٖٕسنَّ

َشاء ِفً َرْحَمتِِه ) ٌَ ٌُْدِخُل َمن  (( المشٌئة هلل لكن )من( لإلنسان. كؤننا نفهمها ٖٔباإلنسان من ٌشاء اإلنسان )

َة هللاَِّ   الَِّتً َقْد َخلَْت ِمن َقْبُل( فقّدم ما ٌتعلق به وهناك ٌتكلم ٌُدخل اإلنساَن الذي ٌشاإه هللا تعالى. الكالم )ُسنَّ

عن اإلنسان غٌر المرحومٌن فؤّخر الرحمة وعندما تكلم عن المرحومٌن قّدم الرحمة، الكالم عن هللا قّدم ما 

 ٌتعلق به، الكالم عن اإلنسان قّدم ما ٌتعلق باإلنسان.
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 سورة الــــــفـــــتـــــح

 (:62آّخ )

( انفزح( 62ؤَخْسَجَ شَطْإَهُ فَأشَزَهُ فَبسْزَغْهَظَ فَبسْزٌٍََ عَهََ سٌُلِوِ ُّعْدِتُ انصُّزَّاعَ نَِْغِْظَ ثِيِىُ انْكُفَّبزَ ) *يف انفزح لبل رعبىل )كَصَزْعٍ

انفسق ثن آّزن ًانهًسخ انجْبَْخ  ًفَ احلدّد لبل )كًََثَمِ غَْْثٍ ؤَعْدَتَ انْكُفَّبزَ ََجَبرُوُ ثُىَّ َّيِْحُ فَزَسَاهُ يُصْفَسًّا ثُىَّ َّكٌٌُُ حُطَبيًب( فًب

 يف كهْيًب؟)د.فبضم انسبيسائَ(

اختٌار كل كلمة فً مكانها أنسب اختٌار. الُزّراع فً آٌة الفتح أنسب وال ٌقال ٌعجب الكفار لٌغٌظ بهم 

فً الكفار، الُزّراع أفضل. لٌس هذ فقط هذا تشبٌه بصورة محمودة وإنما هناك فرق بٌن الُزّراع. هذه اآلٌة 

ًعا  سورة الفتح فً أصحاب محمد  َنُهْم َتَراُهْم ُركَّ ٌْ اء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء َب ِ َوالَِّذٌَن َمَعُه أَِشدَّ ُسوُل هللاَّ ٌد رَّ َحمَّ )مُّ

ُجوِد َذلِكَ  ْن أََثِر السُّ ِ َوِرْضَواًنا ِسٌَماُهْم ِفً ُوُجوِهِهم مِّ َن هللاَّ ْبَتُغوَن َفْضاًل مِّ ٌَ ًدا  ْوَراِة َوَمَثلُُهْم فًِ  ُسجَّ َمَثلُُهْم ِفً التَّ

ِغٌَظ بِِهمُ  ٌَ اَع لِ رَّ ٌُْعِجُب الزُّ ُ  اإْلِنِجٌِل َكَزْرٍع أَْخَرَج َشْطؤَهُ َفآَزَرهُ َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه  اْلُكفَّاَر َوَعَد هللاَّ

غْ  الَِحاِت ِمْنُهم مَّ ِفَرًة َوأَْجًرا َعِظًٌما( اختار كلمة الُزّراع ألن الزارع ٌزرع ما ٌنتفع به الَِّذٌَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

ا ِهٌُج َفَتَراهُ ُمْصَفّرً ٌَ ٍث أَْعَجَب اْلُكفَّاَر َنَباُتُه ُثمَّ  ٌْ ُثمَّ  هو وٌنفع اآلخرٌن وهإالء لٌسوا كالذٌن ذكرهم )َكَمَثِل َغ

ُكوُن ُحَطاًما( غٌث نزل فً األرض وخرج النبات وق د ٌكون فٌه أدغال وحشائش ال تنفع الناس. هناك ٌَ

تصرٌح بالُزّراع وّقٌدت اآلٌة بـ )نبات( وهو أي نبات نبت فً األرض وقال تعالى )كمثل غٌث( ولم ٌقل 

ٌُخِرج حشائش األرض التً لو خرجت فً حدٌقتك ستقلعها. فً آٌة الفتح  مثل زارع والغٌث عندما ٌمطر 

ٌزرع الحشائش وإنما ٌزرع ما ٌنتفع به هو وٌنفع اآلخرٌن. ذاك كمثل غٌث، ذكر الُزّراع ألن الزارع ال 

ٌُخِرج مما ترٌد وما ال ترٌد. آٌة الفتح وقعت فً صورة محمودة  ٌُخِرجه فقد  الغٌث أنت ال تسٌطر على ما 

 )محمد رسول هللا والذٌن معه(. ثم إن الُزّراع كؤنما هناك من زرعه فخرج فً تشبٌه أصحاب الرسول 

اِس ) ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّ َر أُمَّ ٌْ ( آل عمران( ما قال ٓٔٔأي خرج بؤمر مقصود. مثال ذلك قوله تعالى )ُكنُتْم َخ

خرجت ألن ربنا أخرجها إخراجاً، هذه األمة اإلسالمٌة ربنا أخرجها بالصورة التً أرادها أُخرجت للناس 

ا ولٌست برسالة، أخرج فعل متعدي ولم ٌقل خرجت من تلقاء نفسها. )خرجت( ٌعنً خرجت من نفسه

)أخرجته(، خرج فعل الزم )خرجت من البٌت(. )أُخرجت للناس( أي أن هللا سبحانه وتعالى أخرجها على 

ٌّن كما ٌرٌد ولم تخرج من تلقاء نفسها كما تخرج الحشائش واألدغال فً النبات. الزارع ٌنتقً وٌعلم  نمط مع

إلى الناس ولم تخرج من تلقاء نفسها وفق منهج معٌن معّد واختٌار ما ٌزرع وهذه األمة أُخِرجت إخراجاً 

دقٌق. هذه األمة أُخرجت بهذا المنهج لهذا الغرض للناس كافة. تلك اآلٌة خرج كما تخرج الحشائش بالغٌث 

ٌُعِجب وأما فً سورة الفتح إختار الُزّراع ٌزرعون وٌنتقون ماذا ٌرٌدون. كنتم خٌر أمة أخرجت  ٌُعِجب من 

ٌَْصَطفًِ ل  ُ ٌّن واختٌار معٌن وباصطفاء معٌن )هللاَّ لناس أخرجها ربنا بصورة معٌنة ولغرض معٌن منهج مع

( الحج(. هذا هو الفرق بٌن كمثل غٌث أعجب الكفار نباته هذا تشبٌه 1ِ٘مَن اْلَماَلِئَكِة ُرُساًل َوِمَن النَّاِس )

 والذٌن معه. صف سٌدنا محمد حالة مذمومة بٌنما آٌة الفتح فً الثناء والمدح فً و
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 * هل كلمة الزراع جمع زارع؟

الُزّراع جمع زارع مثل ُكّتاب وكاتب وواعظ وّعاظ. وعندنا زارعون جمع وأحٌاناً الكلمة ٌكون لها أكثر من 

ًدا ) ًعا ُسجَّ اِئفٌَِن 6ٕجمع مثل كلمة ساجد ُتجمع على ُسّجد )َتَراُهْم ُركَّ ًَ لِلطَّ تِ ٌْ ( الفتح( وسجود )أَن َطهَِّرا َب

ُجودِ  ِع السُّ كَّ اِجِدٌَن )ٕ٘ٔ) َواْلَعاِكِفٌَن َوالرُّ ( الشعراء( ٌكون هناك 6ٕٔ( البقرة( وساجدٌن )َوَتَقلَُّبَك ِفً السَّ

تٌَِن ) ٌِّ ٌّتون )أََفَما َنْحُن بَِم ٌّت ُتجمع على م ( الصافات( وموتى )إِنَّ الَِّذي 8٘أكثر من جمع للكلمة. وعندنا م

ًٌِ اْلَمْوَتى ) اَها لَُمْح ٌَ اء )( فصلت( وأموات )َوالَ َتقُ 6ٖأَْح ٌَ ٌُْقَتُل ِفً َسبٌِل هللّاِ أَْمَواٌت َبْل أَْح ( ٗ٘ٔولُوْا لَِمْن 

 البقرة( كلها جمع ثم تختلف بٌن الِقلّة والكثرة ودالالت أخرى. 

 

 الىصبيب العمليت:

 . صلح الحديبية بداية فتح عظيم على اإلسالم والمسلمين 

 السكينة أثر من آثار اإليمان تبعث على الطمؤنينة والثبات . 

 .) قال عمر رضي هللا عنه ) ما عاقبت أحد عصى هللا فيك بمثل أن تطيع هللا تبارك وتعالى فيه 

 حد هلل عز وجل  زع رفعه هللا  عبدا بعفو  زع عز وما تواضع أقال صلى هللا عليه وسلم ) وما زاد هللا

 تعالى ( حديث صحيح .

 . ذا أتتك مصيبة وثبت يزيد  يمانك  

 لرسوله وانقدت لحكمه اطمؤن قلبك وزاد  يمانك .كلما استجبت  هلل و 

 . خطر ظن السوء باهلل فإن هللا يعامل الناس حسب ظنهم به سبحانه 

 . آيات السكينة تقرأ على األطفال ليهدءوا وكذا على المفزوع 

 . كثرة األعذار تدل على ضعف اإليمان فإذا وعدت فؤوف 

 وجوب تعظيم وتوقير الرسول صلى هللا عليه وسلم . 

 . مكانة بيعة الرضوان عند هللا تعالى وأهلها من خير الناس على وجه األرض 

 د الطمع .نضعاف اإليمان قليلون عند الفزع كثيرون ع 

 . قال تعالى ) ومغانم كثيرة يؤخذونها ( هذا يشمل كل غنيمة غنمها المسلمون  لى يوم القيامة 

 . اشكر هللا  ذا صرف عنك مكروه بزيادة طاعة 

 د القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوحات اإلسالمية دليل قاطع على أن القرآن من عن  خبار

 .هللا

 .هللا يعلم ما في القلوب والسرائر فاحذر 

  التحذير من ازععتزاز باآلباء والجنس على حساب الدين. 

 .  رإيا الرسول صلى هللا عليه وسلم حق زع بد من وقوعه وهي جزء من الوحي 

  يلزم من رإيا الحق أن تتحقق في حينها .زع 

 . فضل الحلق على التقصير 

 .) عقيدة الوزعء و البراء في هذه اآلية ) أشداء على الكفار رحما بينهم 
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 سورة الــــــفـــــتـــــح

 . مهما أحسن لك الكافر فال تذل له فهذه عقيدة فلتحذر 

  : نفسك .تحب لما تلزم التسامح , الرحمة , تحب له أخوة اإلسالم 

 المإمن والشدة مع الكافر المحارب . تشرع الرحمة مع 

 . من يجد في قلبه كره للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر 

  من سورة الفتح على كفر من سب الصحابة رضي هللا عنهم . 92استدل اإلمام مالك بآية 

 

 

 :مع خىاتيمهب الجبثيت سىرةتنبسب فىاتح 

بُء ث٤َْ     َٔ لَّبِس ُسَؽ ٌُ ُْ َؼُٚ أَِؽذَّاُء َػ٠َِ ا َٓ  َٖ اَُِّز٣ َٝ  ِ ٍُ هللاَّ ٌذ َسُعٞ َّٔ َؾ ُٓ ْْ اٌُالّ ك٢ خبرٔخ اُلزؼ ػٖ اُز٣ٖ آٓ٘ٞا ) ْْ رََشاُٛ َُٜ٘

ُغٞدِ  ْٖ أَصَِش اُغُّ ِٓ  ْْ ِٜ ِٛ ُعٞ ُٝ ْْ ك٢ِ  بُٛ َٔ اًٗب ِع٤ َٞ ِسْم َٝ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ َٕ كَْناًل  ٞ ـُ ًذا ٣َْجزَ ًًَّؼب ُعغَّ ْْ  ُس ضَُُِٜ َٓ َٝ َساِح  ْٞ ْْ ك٢ِ اُزَّ ضَُُِٜ َٓ َرَُِي 

٤عَ  ـِ اَع ٤َُِ سَّ ِٚ ٣ُْؼِغُت اُضُّ ٟ َػ٠َِ ُعٞهِ َٞ َِعَ كَبْعزَ ـْ َضْسٍع أَْخَشَط َؽْطؤَُٙ كَآََصَسُٙ كَبْعزَ ًَ  َِ ِْٗغ٤ ُ ك٢ِ اإْلِ َػَذ هللاَّ َٝ لَّبَس  ٌُ ُْ ُْ ا ِٜ ثِ

 ْ٘ ِٓ بَُِؾبِد  ُِٞا اُقَّ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آَ ب )اَُِّز٣ ًٔ أَْعًشا َػِظ٤ َٝ لَِشحً  ـْ َٓ  ْْ (( ٝك٢ اُؾغشاد خطبة ُٜئالء أُئ٤ٖ٘ٓ )٣َب 9ُٕٜ

 ٌْ ٤ٌغ َػ٤ِِ ِٔ َ َع َّٕ هللاَّ َ اِ ارَّوُٞا هللاَّ َٝ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ َٖ ٣ََذ١ِ هللاَّ ٞا ث٤َْ ُٓ ُ٘ٞا اَل رُوَذِّ َٓ َٖ آَ َب اَُِّز٣ (( ٛ٘بى رًش ؽبُزْٜ ك٢ ؽبُخ ٔ )أ٣َُّٜ

زؼ ك٢ اُؾشة ٝآ٣خ اُؾغشاد ك٢ اُِغِْ. ٣زٌِْ ػٖ اُؾشة ٝٓب ثؼذٛب ك٢ آ٣خ اُلزؼ ٛزا اُؾشة ٝاُغِْ، آ٣خ اُل

 َ َّٕ هللاَّ َ اِ ارَّوُٞا هللاَّ َٝ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ َٖ ٣ََذ١ِ هللاَّ ٞا ث٤َْ ُٓ ٌْ  ٝفلْٜ ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ صْ خبهت ٛئالء ٝػِّْٜٔ )اَل رُوَذِّ ٤ٌغ َػ٤ِِ ِٔ َع

ُ٘ٞا  ((. ٤ًق رٌٕٞٗٞ ٓؼٚ؟ ال روّذٓٞا ث٤ٖٔ) َٓ َٖ آَ ُ اَُِّز٣ َػَذ هللاَّ َٝ ٣ذ١ هللا ٝسعُٞٚ. ٝػذ هللا ك٢ خبرٔخ اُلزؼ )

ب ) ًٔ أَْعًشا َػِظ٤ َٝ لَِشحً  ـْ َٓ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ بَُِؾبِد  ُِٞا اُقَّ ِٔ َػ َْ٘ذ 9َٕٝ ْْ ِػ ارَُٜ َٞ َٕ أَْف ٞ ـُنُّ َ٣ َٖ َّٕ اَُِّز٣ (( ٝك٢ ثذا٣خ اُؾغشاد )اِ

زَؾَ  ْٓ َٖ ا ِ أَُُٝئَِي اَُِّز٣ ٍِ هللاَّ ٌْ )َسُعٞ أَْعٌش َػِظ٤ َٝ لَِشحٌ  ـْ َٓ  ْْ َُُٜ ٟ َٞ ْْ ُِِزَّْو ُ هُُِٞثَُٜ ب( َٖٖ هللاَّ ًٔ أَْعًشا َػِظ٤ َٝ لَِشحً  ـْ َٓ ( ،))–  ْْ َُُٜ(

( ٤ًق ٣زقشكٕٞ ٓؼٚ  ٌْ أَْعٌش َػِظ٤ َٝ لَِشحٌ  ـْ  ك٢ اُغِْ ٝاُؾشة. َٓ
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 |:..:| حلقة حفاظ الوحيني 

 مدرسة أ م اخلري النسائية لتحفيظ القرأ ن الكرمي

 

  

  

 مدارسة سور القرآن

 ســـورة الحجرات :: ::
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 الحجراث ســـــىرة

 

 بيه يدي السىرة:

 .ٙحعٜٔخ عٞسس )حُلـشحص( ُْٝ ٣ُؼشف ُٜخ حعْ ؿ٤ش 

 .عٞسس ٓذ٤ٗش 

  ،ٓلٞس حُغٞسس: ر٘خء حُٔـظٔغ، ٝرُي ٖٓ خالٍ حألعظ حُشرخ٤ٗش حُظ٢ طؼٔ٘ظٜخ ٛزٙ حُغٞسس حٌُش٣ٔش

 ٛزٙ حألعظ حُظ٢ ٖٓ شؤٜٗخ إٔ طو٤ْ ٓـظٔؼخً ٓظلخرخً ٓظآخ٤خً ٓظٔخعٌخً.

  

 :قبلهبوخبتمت مب المىبسبت بيه افتتبحيت السىرة 

  ،ٚ٘إٔ هللا طؼخ٠ُ ُٔخ ر٤ٖ ٓلَ حُ٘ز٢ ػ٤ِٚ حُظالس ٝحُغالّ ٝػِٞ دسؿظٚ رٌٞٗٚ سعُٞٚ حُز١ ٣ظٜش د٣

ٝرًشٙ رؤٗٚ سك٤ْ رخُٔئ٤ٖ٘ٓ، هخٍ: ال طظشًٞح ٖٓ حكظشحٓٚ ش٤جخً ال رخُلؼَ ٝال رخُوٍٞ، ٝال طـظشٝح 

 رشأكظٚ، ٝحٗظشٝح ا٠ُ سكؼش دسؿظٚ.

  ػ٠ِ حٌُلخس سكٔخء ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘، سحًؼ٤ٖ عخؿذ٣ٖ، ٝٝػذْٛ إٔ هللا ٝطق حُٔئ٤ٖ٘ٓ رٌْٜٞٗ أشذحء

رخألؿش حُؼظ٤ْ، كوخٍ ك٢ ٛزٙ حُغٞسس: ال طلؼِٞح ٓخ ٣ٞؿذ حٗلطخؽ ؿشكظٌْ ٝاكزخؽ كغ٘خطٌْ ٝال 

 طوذٓٞح.

  ِْٜذَف حُظلخرش سػٞحٕ هللا طؼخ٠ُ ػ٤ِ ُٓ ُٔخ خظٔض عٞسس حُلظق رخعْ ٓلٔذ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝ

س رؼذّ حُظوذّ ػ٤ِٚ، ٝحشظشحؽ حألدد ٓؼٚ ك٢ حُوٍٞ ٝحُلؼَ ُِؼذ ٖٓ كضرٚ ألؿِٚ، حكظظلض ٛزٙ حُغٞس

 ٝحُلٞص روشرٚ.

  "ٝسد ك٢ خخطٔش عٞسس حُلظق " ٝػذ هللا حُز٣ٖ ءحٓ٘ٞح ٝػِٔٞح حُظخُلخص ْٜٓ٘ ٓـلشس ٝأؿشحً ػظ٤ٔخ

ٝك٢ عٞسس حُلـشحص "إ حُز٣ٖ ٣ـؼٕٞ أطٞحطْٜ ػ٘ذ سعٍٞ هللا أُٝجي حُز٣ٖ حٓظلٖ هللا هِٞرْٜ 

ِظوٟٞ ُْٜ ٓـلشس ٝأؿش ػظ٤ْ" كٌؤٕ ٛزٙ ح٣٥ش طز٤ٖ إٔ ؿغ حُظٞص رلؼشس حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ُ

 ٝعِْ ٖٓ ٓوظؼ٤خص حإل٣ٔخٕ ًٔخ أٗٚ ؿضء ٖٓ حُؼَٔ حُظخُق.

 

 المىبسبت بيه مضمىن السىرة ومضمىن مب قبلهب:

 طؼخ٠ُ أسحد ُٚ حُٔ٘ضُش  رًش طؼخ٠ُ ك٢ رذح٣ش عٞسس حُلظق سكؼش ٓ٘ضُش حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝإٔ هللا

حُؼخ٤ُش، ٝك٢ حكظظخك٤ش عٞسس حُلـشحص ٓخ ٣ئًذ ٛزح حُٔؼ٠٘ ك٘زٚ حُظلخرش ا٠ُ طٞه٤ش حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا 

 .ػِٚ ٝعِْ ك٠ٜ٘ ػٖ حُظوذّ ر٤ٖ ٣ذ٣ٚ
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 سورة الــــــحــــجـــــرات

  (، ٝك٢ عٞسس حُلـشحص ر٤ٖ 2ٕطلذػض حُغٞسطخٕ ػٖ حُظلخرش سػ٢ هللا ػْٜ٘ كل٢ عٞسس حُلظق )آ٣ش

رِـٞح ٖٓ حُٔ٘ضُش كْٜ ؿ٤ش ٓؼظ٤ٖٓٞ ْٝٛ ٤ُغٞح كٞم حُ٘وذ؛ ٖٝٓ ػْ طؤط٢  إٔ ٛئالء حُظلخرش ٜٓٔخ

 حُظٞؿ٤ٜخص حُشرخ٤ٗش ُظز٤ٖ ٤ًق ٣٘زـ٢ إٔ ٣ظؼخِٓٞح ٓغ ٗز٤ْٜ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ.

 .حُٔ٘خعزخص ر٤ٖ حُغٞسط٤ٖ رًش حألػشحد ٖٓٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

306



 

4 
 

 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

 محبور السىرة:
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 سورة الــــــحــــجـــــرات

 تدارس السىرة كبملت:

 :التفسير المىضىعي للسىرة

 ( ٔح٣٥خص – ٖ ) ًٛزح  ػ٠ِ ٛذ١ ٖٓ حُٞك٢، طؼٔ٘ض ر٤خٕ إٔ حكظظخك٤ش حُغٞسس طش٣ذ إٔ ط٘شت ٓـظٔؼخ

حُٔـظٔغ حُز١ ٣شحد ر٘خإٙ ال رذ ُٚ ٖٓ ه٤خدس، ٝٛزٙ حُو٤خدس ٣ِضّ حُٔ٘وخد٣ٖ ُٜخ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رششػ٤ظٜخ حُظو٤ذ 

خٕ حُلذ٣غ رؼذ رُي ال ؽخثَ ٖٓ رؤٓٞس ٣٘زـ٢ إٔ ٣غِٔٞح رٜخ هزَ حُزذء رز٤خٕ ٤ًق ٣ٌٕٞ حُز٘خء، ٝاال ٌُ

 ٝسحثٚ.

 ( ر٘خء حُٔـظٔغ، أعظ ٝٓلخر٣ش. ٖٔ – ٗح٣٥خص ) طؼٔ٘ض حالكظظخك٤ش ح٢ُٜ٘ ػٖ حُظوذّ ر٤ٖ ٣ذ١ هللا

ٝسعُٞٚ، ٝحرظذأ ٛزح حُٔوطغ رؤٓش هذ كذع، أػشحد ٣شكؼٕٞ أطٞحطْٜ ؽخُز٤ٖ خشٝؽ سعٍٞ هللا ط٠ِ 

طئًذ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣٘زـ٢ حُظوذّ ر٤ٖ ٣ذ١ هللا ٝسعُٞٚ، ٓؼِِش هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ا٤ُْٜ، ػْ أػوزظٜخ ح٣٥خص حُظ٢ 

رؤٕ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ُٞ أؽخػْٜ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حألٓٞس ألطخرظْٜ حُٔشوش حُظ٢ هذ طلؼ٢ 

 ُِٜالى.

 ( حألعخط حإل٣ٔخ٢ٗ، ٗٔٞرؽ ٝاسشخد. حُٔوطغ حُغخرن حرظ٠٘ حُٔـظٔغ حألخاله٢، 1ٔ – ٗٔح٣٥خص )

ٛزح حُٔوطغ ٣شذٙ رشرخؽ حإل٣ٔخٕ ٝرُي رؼشع ٓؼخٍ ُٖٔ دخَ ك٢ حإلعالّ  ٝكٔخٙ ٖٓ حُظظذع، ٝك٢

خ ٣ذخَ حإل٣ٔخٕ ك٢ هِزٚ رؼذ، كٜٞ رلخؿش ا٠ُ ٓؼشكش كو٤وظٚ، كـخء ٛزح حإلسشخد حُشرخ٢ٗ. ٝال  ّٔ كذ٣ؼخً، ُٝ

 ش٢ء ؿ٤ش حإل٣ٔخٕ ٣ز٢٘ حُٔـظٔؼخص.

 

 :التمهيد

حُِْٜ ػِٔ٘خ ٓخ٣٘لؼ٘خ ٝحٗلؼ٘خ رٔخ ػِٔظ٘خ ٝصدٗخ ػِٔخ ٝٛذٟ لٔذهلل ٝحُظالس ٝحُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ، حُ  رغْ هللا

 ٝطو٠..

، حُِْٜ حسصه٘خ أػٔخٍ حُغشحثش ٝحسصه٘خ حُلغ٘خص حُـخس٣خص  حُِْٜ حسصه٘خ حإلخالص ٝحُزشًش ٝحُوزٍٞ ٝحُظذم.

.. 

سٟٝ حإلٓخّ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٖٓ سٝح٣ش ِٓي ر٢٘ حُٔظطِن حُلخسع رٖ ػشحس حُخضحػ٢ سػ٢ هللا ػ٘ٚ هخٍ: 

هذٓض ػ٠ِ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ كذػخ٢ٗ ا٠ُ حإلعالّ كذخِض ك٤ٚ ٝأهشسص رٚ ٝدػخ٢ٗ ا٠ُ حُضًخس 

كؤهشسص رٜخ ،ٝهِض: ٣خ سعٍٞ هللا أسؿغ ا٤ُْٜ كؤدػْٞٛ ا٠ُ حإلعالّ ٝأدحء حُضًخس كٖٔ حعظـخد ٢ُ ؿٔؼض 

حُضًخس ،كِٔخ ؿٔغ حُلخسع حُضًخس  صًخطٚ ٝطشعَ ٢ُ ٣خ سعٍٞ هللا سعٞال ارخٕ ًزح ًٝزح، ٤ُؤط٤ي رٔخ ؿٔؼض ٖٓ

ٖٓٔ حعظـخد ُٚ ٝرِؾ حإلرخٕ حُز١ أسحد سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ حكظزظ ػ٤ِٚ حُشعٍٞ ُْٝ ٣ؤطٚ ،ٝظٖ 

حُلخسع أٗٚ هذ كذع ك٤ٚ عخطش ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٝسعُٞٚ ،كذػخ رغشٝحص هٞٓٚ كوخٍ ُْٜ: إ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا 

َ ا٢ُ سعُٞٚ ٤ُوزغ ٓخ ًخٕ ػ٘ذ١ ٖٓ حُضًخس ،٤ُٝظ ٖٓ سعٍٞ هللا ط٠ِ ػ٤ِٚ ٝعِْ ًخٕ ٝهض ٢ُ ٝهظخ ٣شع

هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ حُخِق ،ٝال أسٟ كزظ سعُٞٚ اال ٖٓ عخطش ،كخٗطِوٞح ر٘خ ٗؤط٢ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

. 
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ضًخس ٝرؼغ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ح٤ُُٞذ رٖ ػوزش ا٠ُ حُلخسع ٤ُوزغ ٓخ ًخٕ ػ٘ذٙ ٓٔخ ؿٔغ ٖٓ حُ

كشؿغ كظ٠ أط٠ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ كوخٍ: -أ١ خخف–،كِٔخ عخس ح٤ُُٞذ كظ٠ رِؾ رؼغ حُطش٣ن كشم 

٣خ سعٍٞ هللا ،إ حُلخسع ٓ٘ؼ٢٘ حُضًخس ٝأسحد هظ٢ِ ،كؼشد سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ حُزؼغ ا٠ُ 

ؼغ ،ٝكظَ ػٖ حُٔذ٣٘ش ُو٤ْٜ حُلخسع حُلخسع سػ٢ هللا ػ٘ٚ ، ٝأهزَ حُلخسع رؤطلخرٚ ،كظ٠ ارح حعظوزَ حُز

 ،كوخُٞح:ٛزح حُلخسع ،كِٔخ ؿش٤ْٜ هخٍ ُْٜ: ا٠ُ ٖٓ رؼؼظْ؟ هخُٞح: ا٤ُي، هخٍ: ُْٝ؟

 هخُٞح: إ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ رؼغ ا٤ُي ح٤ُُٞذ رٖ ػوزش ،كضػْ أٗي ٓ٘ؼظٚ حُضًخس ٝأسدص هظِٚ .

ػ٤ِٚ ٝعِْ رخُلن ،ٓخ سأ٣ظٚ رظش ٝال أطخ٢ٗ ،ٝٓخ أهزِض اال هخٍ سػ٢ هللا ػ٘ٚ:ال ٝحُز١ رؼغ ٓلٔذ ط٠ِ هللا 

ك٤ٖ حكظزظ ػ٢ِ سعٍٞ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ،خش٤ض إٔ ٣ٌٕٞ ًخٗض عخطش ٖٓ هللا ٝسعُٞٚ،هخٍ: 

 ك٘ضُض حُلـشحص: )٣خ أ٣ٜخ حُز٣ٖ آٓ٘ٞح إ ؿخءًْ كخعن ر٘زؤ كظز٤٘ٞح....(

 ٤ّٞ     ع٘ظذحسط ٛزٙ ح٣٥ش ربرٕ هللا ك٢ طذحسع٘خ حُ

 

 

 :فىائد وأسئلت تدبريت

 ٓخ ح٥دحد حُظ٢ طؼٔ٘ظٜخ ٛزٙ حُغٞسس ،ٓغ هللا ٝٓغ حُشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ؟

٤ٌغ َػِِ   ِٔ َ َع َّٕ هللاَّ َ اِ حطَّوُٞح هللاَّ َٝ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ َٖ ٣ََذ١ِ هللاَّ ٞح ر٤َْ ُٓ ُ٘ٞح ال طُوَذِّ َٓ َٖ آ َخ حَُِّز٣ ٌْ )٣َخ أ٣َُّٜ َخ  ٔ ٤ ُ٘ٞح ال ( ٣َخ أ٣َُّٜ َٓ َٖ آ حَُِّز٣

ْٕ طَْلزَؾَ  ْْ ُِزَْؼٍغ أَ ٌُ ِْٜش رَْؼِؼ ـَ ًَ  ٍِ ْٞ ُْوَ َُٜشٝح َُُٚ رِخ ـْ ال طَ َٝ ِص حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٞ َم َط ْٞ ْْ كَ ٌُ حطَ َٞ ْْ ال  طَْشكَُؼٞح أَْط ْٗظُ أَ َٝ  ْْ ٌُ خُُ َٔ أَْػ

( َٕ ِ  ٕ طَْشُؼُشٝ ٍِ هللاَّ َْ٘ذ َسُعٞ ْْ ِػ حطَُٜ َٞ َٕ أَْط ٞ ـُؼُّ َ٣ َٖ َّٕ حَُِّز٣ لَِشسٌ  ( اِ ـْ َٓ  ْْ َُُٜ ٟ َٞ ْْ ُِِظَّْو ُ هُُِٞرَُٜ َٖ هللاَّ ظََل ْٓ َٖ ح أَُُٝجَِي حَُِّز٣

( ٌْ أَْؿٌش َػِظ٤ َٝ ٖ  . ) 

ٛزح ٓظؼٖٔ ُألدد، ٓغ هللا طؼخ٠ُ، ٝٓغ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝحُظؼظ٤ْ ُٚ ، ٝحكظشحٓٚ، ٝاًشحٓٚ، 

 ٝرشعُٞٚ، ٖٓ حٓظؼخٍ أٝحٓش هللا، ٝحؿظ٘خد ٗٞح٤ٛٚ، ٝإٔ كؤٓش هللا ػزخدٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، رٔخ ٣وظؼ٤ٚ حإل٣ٔخٕ، رخهلل

٣ٌٞٗٞح ٓخش٤ٖ، خِق أٝحٓش هللا، ٓظزؼ٤ٖ ُغ٘ش سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ك٢ ؿ٤ٔغ أٓٞسْٛ، ٝ إٔ ال 

٣ظوذٓٞح ر٤ٖ ٣ذ١ هللا ٝسعُٞٚ، ٝال ٣وُٞٞح، كظ٠ ٣وٍٞ، ٝال ٣ؤٓشٝح، كظ٠ ٣ؤٓش، كبٕ ٛزح، كو٤وش حألدد حُٞحؿذ، 

 ٝسعُٞٚ، ٝٛٞ ػ٘ٞحٕ عؼخدس حُؼزذ ٝكالكٚ، ٝرلٞحطٚ، طلٞطٚ حُغؼخدس حألرذ٣ش، ٝحُ٘ؼ٤ْ حُغشٓذ١، ٝك٢ ٓغ هللا

ٛزح، ح٢ُٜ٘ حُشذ٣ذ ػٖ طوذ٣ْ هٍٞ ؿ٤ش حُشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ػ٠ِ هُٞٚ، كبٗٚ ٓظ٠ حعظزخٗض ع٘ش سعٍٞ 

 ٓخ ًخٕ . هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ٝؿذ حطزخػٜخ، ٝطوذ٣ٜٔخ ػ٠ِ ؿ٤شٛخ، ًخث٘خ 

خ ًٓ  .ػْ أٓش هللا رظوٞحٙ ػٔٞ

 ٓخ ٢ٛ حُظوٟٞ؟-

٢ٛٝ ًٔخ هخٍ ؽِن رٖ كز٤ذ: إٔ طؼَٔ رطخػش هللا، ػ٠ِ ٗٞس ٖٓ هللا، طشؿٞ ػٞحد هللا، ٝإٔ طظشى ٓؼظ٤ش  -

 هللا، ػ٠ِ ٗٞس ٖٓ هللا، طخش٠ ػوخد هللا. 

٤ٌغ  ٝهُٞٚ: ) ِٔ َ َع َّٕ هللاَّ ٌْ  ٢ خل٢ حُٔٞحػغ ٝحُـٜخص، )( أ١: ُـ٤ٔغ حألطٞحص ك٢ ؿ٤ٔغ حألٝهخص، كاِ ( َػ٤ِِ

 رخُظٞحٛش ٝحُزٞحؽٖ، ٝحُغٞحرن ٝحُِٞحكن، ٝحُٞحؿزخص ٝحُٔغظل٤الص ٝحٌُٔٔ٘خص . 

 ػٖ حُظوذّ ر٤ٖ ٣ذ١ هللا ٝسعُٞٚ؟ ُٔخرح رًش)ع٤ٔغ ػ٤ِْ(رؼذ ح٢ُٜ٘-

ػ٠ِ حٓظؼخٍ طِي كغ  -رؼذ ح٢ُٜ٘ ػٖ حُظوذّ ر٤ٖ ٣ذ١ هللا ٝسعُٞٚ، ٝحألٓش رظوٞحٙ -ٝك٢ رًش حالع٤ٖٔ حٌُش٤ٔ٣ٖ 

 حألٝحٓش حُلغ٘ش، ٝح٥دحد حُٔغظلغ٘ش، ٝطش٤ٛذ ػٖ ػذّ حالٓظؼخٍ . 
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ٍِ  ػْ هخٍ طؼخ٠ُ: ) ْٞ ُْوَ َُٜشٝح َُُٚ رِخ ـْ ال طَ َٝ ِص حَُّ٘ز٢ِِّ  ْٞ َم َط ْٞ ْْ كَ ٌُ حطَ َٞ ُ٘ٞح ال طَْشكَُؼٞح أَْط َٓ َٖ آ َخ حَُِّز٣ ٝٛزح أدد ٓغ ( ٣َخ أ٣َُّٜ

، أ١: ال ٣شكغ حُٔخخؽذ ُٚ، طٞطٚ ٓؼٚ، كٞم طٞطٚ، ٝال ٣ـٜش ُٚ خطخرٚسعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ك٢ 

رخُوٍٞ، رَ ٣ـغ حُظٞص، ٣ٝخخؽزٚ رؤدد ٤ُٖٝ، ٝطؼظ٤ْ ٝطٌش٣ْ، ٝاؿالٍ ٝاػظخّ، ٝال ٣ٌٕٞ حُشعٍٞ 

ًؤكذْٛ، رَ ٤ٔ٣ضٝٙ ك٢ خطخرْٜ، ًٔخ ط٤ٔض ػٖ ؿ٤شٙ، ك٢ ٝؿٞد كوٚ ػ٠ِ حألٓش، ٝٝؿٞد حإل٣ٔخٕ رٚ، 

حإل٣ٔخٕ اال رٚ، كبٕ ك٢ ػذّ حُو٤خّ رزُي، ٓلزًٝسح، ٝخش٤ش إٔ ٣لزؾ ػَٔ حُؼزذ ٝٛٞ ال ٝحُلذ حُز١ ال ٣ظْ 

 ٣شؼش، ًٔخ إٔ حألدد ٓؼٚ، ٖٓ أعزخد كظٍٞ حُؼٞحد ٝهزٍٞ حألػٔخٍ.

  -رٔخرح حٓظذف هللا ٖٓ ؿغ طٞطٚ ػ٘ذ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ؟-

ػْ ٓذف ٖٓ ؿغ طٞطٚ ػ٘ذ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، رؤٕ هللا حٓظلٖ هِٞرْٜ ُِظوٟٞ، أ١: حرظالٛخ 

ٝحخظزشٛخ، كظٜشص ٗظ٤ـش رُي، رؤٕ طِلض هِٞرْٜ ُِظوٟٞ، ػْ ٝػذْٛ حُٔـلشس ُزٗٞرْٜ، حُٔظؼٔ٘ش ُضٝحٍ حُشش 

 ؿش حُؼظ٤ْ ٝؿٞد حُٔلزٞد ٝحٌُٔشٝٙ، ٝحألؿش حُؼظ٤ْ، حُز١ ال ٣ؼِْ ٝطلٚ اال هللا طؼخ٠ُ، ٝك٢ حأل

 -رٔخرح ٣ٌٕٞ حٓظلخٕ هللا ُِوِٞد؟-

ٝك٢ ٛزح، د٤َُ ػ٠ِ إٔ هللا ٣ٔظلٖ حُوِٞد، رخألٓش ٝح٢ُٜ٘ ٝحُٔلٖ، كٖٔ الصّ أٓش هللا، ٝحطزغ سػخٙ، ٝعخسع 

ا٠ُ رُي، ٝهذٓٚ ػ٠ِ ٛٞحٙ، طٔلغ ٝطٔلض ُِظوٟٞ، ٝطخس هِزٚ طخًُلخ ُٜخ ٖٝٓ ُْ ٣ٌٖ ًزُي، ػِْ أٗٚ ال 

 ِظوٟٞ. ٣ظِق ُ

( َٕ ْْ ال ٣َْؼوُِِٞ ؼَُشُٛ ًْ َشحِص أَ ـُ ُُْل َسحِء ح َٝ  ْٖ ِٓ َٖ ٣َُ٘خُدََٝٗي  َّٕ حَُِّز٣  ( .  ٗ *ٓخ عزذ ٗضٍٝ هُٞٚ طؼخ٠ُ: )اِ

ٗضُض ٛزٙ ح٣٥خص حٌُش٣ٔش، ك٢ أٗخط ٖٓ حألػشحد، حُز٣ٖ ٝطلْٜ هللا طؼخ٠ُ رخُـلخء، ٝأْٜٗ أؿذس إٔ ال ٣ؼِٔٞح 

هذٓٞح ٝحكذ٣ٖ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، كٞؿذٝٙ ك٢ ر٤ظٚ ٝكـشحص كذٝد ٓخ أٗضٍ هللا ػ٠ِ سعُٞٚ، 

ٗغخثٚ، كِْ ٣ظزشٝح ٣ٝظؤدرٞح كظ٠ ٣خشؽ، رَ ٗخدٝٙ: ٣خ ٓلٔذ ٣خ ٓلٔذ، أ١: حخشؽ ا٤ُ٘خ، كزْٜٓ هللا رؼذّ حُؼوَ، 

 .ك٤غ ُْ ٣ؼوِٞح ػٖ هللا حألدد ٓغ سعُٞٚ ٝحكظشحٓٚ، ًٔخ إٔ ٖٓ حُؼوَ ٝػالٓظٚ حعظؼٔخٍ حألدد

( ٌْ ُ َؿلٌُٞس َسِك٤ هللاَّ َٝ  ْْ َٕ َخ٤ًْشح َُُٜ خ ٌَ َُ ْْ ِٜ ْْ َطزَُشٝح َكظ٠َّ طَْخُشَؽ ا٤َُِْ ُ َّٜ ْٞ أَٗ َُ َٝ ٘  . ) 

َٕ َخ٤ًْشح  كؤدد حُؼزذ، ػ٘ٞحٕ ػوِٚ، ٝإٔ هللا ٓش٣ذ رٚ حُخ٤ش، ُٜٝزح هخٍ: ) خ ٌَ َُ ْْ ِٜ ْْ َطزَُشٝح َكظ٠َّ طَْخُشَؽ ا٤َُِْ ُ َّٜ ْٞ أَٗ َُ َٝ

 ُ هللاَّ َٝ  ْْ َُُٜ ٌْ ( أ١: ؿلٞس ُٔخ طذس ػٖ ػزخدٙ ٖٓ حُزٗٞد، ٝحإلخالٍ رخ٥دحد، سك٤ْ رْٜ، ك٤غ ُْ  َؿلٌُٞس َسِك٤

 ٣ؼخؿِْٜ رزٗٞرْٜ رخُؼوٞرخص ٝحُٔؼالص. 

 *ٓخ ٝحؿذ حُٔغِْ ٝأدرٚ ٓغ ٓخ ٣ؤط٤ٚ ٖٓ حألخزخس؟

ُٞح أَ  ْْ كَخِعٌن رَِ٘زَبٍ كَظَز٤ََّ٘ ًُ ْٕ َؿخَء ُ٘ٞح اِ َٓ َٖ آ َخ حَُِّز٣ َٖ )٣َخ أ٣َُّٜ ٤ ِٓ ْْ َٗخِد ِْظُ خ كََؼ َٓ َٜخٍَُش كَظُْظزُِلٞح َػ٠َِ  ـَ خ رِ ًٓ ْٞ  ( .  ٙ ْٕ طُِظ٤زُٞح هَ

ٝٛزح أ٣ًؼخ، ٖٓ ح٥دحد حُظ٢ ػ٠ِ أ٢ُٝ حألُزخد، حُظؤدد رٜخ ٝحعظؼٔخُٜخ، ٝٛٞ أٗٚ ارح أخزشْٛ كخعن رخزش إٔ 

٣ظؼزظٞح ك٢ خزشٙ، ٝال ٣ؤخزٝٙ ٓـشًدح، كبٕ ك٢ رُي خطًشح ًز٤ًشح، ٝٝهًٞػخ ك٢ حإلػْ، كبٕ خزشٙ ارح ؿؼَ رٔ٘ضُش 

حُ٘لٞط ٝحألٓٞحٍ، رـ٤ش كن، رغزذ رُي خزش حُظخدم حُؼذٍ، كٌْ رٔٞؿذ رُي ٝٓوظؼخٙ، كلظَ ٖٓ طِق 

حُخزش ٓخ ٣ٌٕٞ عززًخ ُِ٘ذحٓش، رَ حُٞحؿذ ػ٘ذ خزش حُلخعن، حُظؼزض ٝحُظز٤ٖ، كبٕ دُض حُذالثَ ٝحُوشحثٖ ػ٠ِ 

طذهٚ، ػَٔ رٚ ٝطذم، ٝإ دُض ػ٠ِ ًزرٚ، ًزد، ُْٝ ٣ؼَٔ رٚ، كل٤ٚ د٤َُ، ػ٠ِ إٔ خزش حُظخدم ٓوزٍٞ، 

ن ٓظٞهق ك٤ٚ ًٔخ رًشٗخ، ُٜٝزح ًخٕ حُغِق ٣وزِٕٞ سٝح٣خص ًؼ٤ش ٖٓ ٝخزش حٌُخرد، ٓشدٝد، ٝخزش حُلخع

 حُخٞحسؽ، حُٔؼشٝك٤ٖ رخُظذم، ُٝٞ ًخٗٞح كغخهًخ. 

َ َكزََّذ  َّٖ هللاَّ ٌِ َُ َٝ  ْْ ِش ََُؼِ٘ظُّ ْٓ َٖ حألَ ِٓ ؼ٤ٍِش  ًَ ْْ ك٢ِ  ٌُ ْٞ ٣ُِط٤ُؼ َُ ِ ٍَ هللاَّ ْْ َسُعٞ ٌُ َّٕ ك٤ِ ٞح أَ ُٔ حْػَِ َٝ (* َٝ  َٕ خ َٔ ُْ حإِل٣ ٌُ َُٚ ك٢ِ ا٤َُِْ َص٣َّ٘

( َٕ حِشُذٝ ُْ حُشَّ َٕ أَُُٝجَِي ُٛ ُِْؼْظ٤َخ ح َٝ ُْلُُغَٞم  ح َٝ ْلَش  ٌُ ُْ ُْ ح ٌُ َٙ ا٤َُِْ شَّ ًَ َٝ  ْْ ٌُ ٌْ ) 1 هُُِٞرِ ٤ٌِ ٌْ َك ُ َػ٤ِِ هللاَّ َٝ شً  َٔ ِْٗؼ َٝ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ  ( كَْؼال 

8  . ) 
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خ إٔ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، ر٤ٖ أظٜشًْ، ٝٛ ًٓ ٞ حُشعٍٞ حٌُش٣ْ، حُزخس، حُشحشذ، أ١: ٤ٌُٖ ُذ٣ٌْ ٓؼِٞ

حُز١ ٣ش٣ذ رٌْ حُخ٤ش ٣ٝ٘ظق ٌُْ، ٝطش٣ذٕٝ ألٗلغٌْ ٖٓ حُشش ٝحُٔؼشس، ٓخ ال ٣ٞحكوٌْ حُشعٍٞ ػ٤ِٚ، ُٝٞ 

٣ط٤ؼٌْ ك٢ ًؼ٤ش ٖٓ حألٓش ُشن ػ٤ٌِْ ٝأػ٘ظٌْ، ٌُٖٝ حُشعٍٞ ٣ششذًْ، ٝهللا طؼخ٠ُ ٣لزذ ا٤ٌُْ حإل٣ٔخٕ، 

هِٞرٌْ ٖٓ ٓلزش حُلن ٝا٣ؼخسٙ، ٝرٔخ ٣٘ظذ ػ٠ِ حُلن ٖٓ حُشٞحٛذ،  ٣ٝض٣٘ٚ ك٢ هِٞرٌْ، رٔخ أٝدع هللا ك٢

ٝحألدُش حُذحُش ػ٠ِ طلظٚ، ٝهزٍٞ حُوِٞد ٝحُلطش ُٚ، ٝرٔخ ٣لؼِٚ طؼخ٠ُ رٌْ، ٖٓ طٞك٤وٚ ُإلٗخرش ا٤ُٚ، ٣ٌٝشٙ 

ٖ ا٤ٌُْ حٌُلش ٝحُلغٞم، أ١: حُزٗٞد حٌُزخس، ٝحُؼظ٤خٕ: ٢ٛ ٓخ دٕٝ رُي ٖٓ حُزٗٞد رٔخ أٝدع ك٢ هِٞرٌْ ٓ

ًشحٛش حُشش، ٝػذّ اسحدس كؼِٚ، ٝرٔخ ٗظزٚ ٖٓ حألدُش ٝحُشٞحٛذ ػ٠ِ كغخدٙ، ٝػذّ هزٍٞ حُلطش ُٚ، ٝرٔخ ٣ـؼِٚ 

 هللا ٖٓ حٌُشحٛش ك٢ حُوِٞد ُٚ . 

 *ٖٓ ْٛ حُشحشذٕٝ؟

ُْ  ( أ١: حُز٣ٖ ص٣ٖ هللا حإل٣ٔخٕ ك٢ هِٞرْٜ، ٝكززٚ ا٤ُْٜ، ًٝشٙ ا٤ُْٜ حٌُلش ٝحُلغٞم ٝحُؼظ٤خٕ )أَُُٝجَِي  ) ُٛ 

 َٕ حِشُذٝ  ( أ١: حُز٣ٖ طِلض ػِْٜٞٓ ٝأػٔخُْٜ، ٝحعظوخٓٞح ػ٠ِ حُذ٣ٖ حُو٣ْٞ، ٝحُظشحؽ حُٔغظو٤ْ. حُشَّ

ٝػذْٛ حُـخٕٝٝ، حُز٣ٖ كزذ ا٤ُْٜ حٌُلش ٝحُلغٞم ٝحُؼظ٤خٕ، ًٝشٙ ا٤ُْٜ حإل٣ٔخٕ، ٝحُزٗذ رٗزْٜ، كبْٜٗ ُٔخ 

ُ هُُِٞ ْْ ُٝٔخ ُْ ٣ئٓ٘ٞح رخُلن ُٔخ ؿخءْٛ أٍٝ ٓشس، هِذ هللا كغوٞح ؽزغ هللا ػ٠ِ هِٞرْٜ، ُٝٔخ َصحُؿٞح أََصحَؽ هللاَّ رَُٜ

 أكجذطْٜ. 

شً  ٝهُٞٚ: ) َٔ ِْٗؼ َٝ  ِ َٖ هللاَّ ِٓ ( أ١: رُي حُخ٤ش حُز١ كظَ ُْٜ، ٛٞ رلؼَ هللا ػ٤ِْٜ ٝاكغخٗٚ، ال رلُْٜٞ كَْؼال 

 ٝهٞطْٜ. 

(  ٌْ ٤ٌِ ٌْ َك ُ َػ٤ِِ هللاَّ  ٣شٌشٛخ، ٝال ط٤ِن رٚ، ك٤ؼغ كؼِٚ، ك٤غ ( أ١: ػ٤ِْ رٖٔ ٣شٌش حُ٘ؼٔش، ك٤ٞكوٚ ُٜخ، ٖٓٔ الَٝ

 طوظؼ٤ٚ كٌٔظٚ. 

 *رٔخرح أسشذ هللا ػزخدٙ ػ٘ذ ٝؿٞد حالهظظخٍ ر٤ٖ حُٔغ٤ِٖٔ؟

خ َػ٠َِ حألُْخَشٟ كَوَخ َٔ ْض اِْكَذحُٛ ـَ ْٕ رَ ِ خ كَب َٔ َٖ حْهظَظَُِٞح كَؤَْطُِِلٞح ر٤ََُْٜ٘ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ َٖ ح ِٓ  ِٕ ْٕ ؽَخثِلَظَخ اِ َٝ ٢ ـِ َكظ٠َّ طَل٢َِء طُِِٞح حَُّظ٢ِ طَْز

( َٖ ْوِغِط٤ ُٔ ُْ َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ هللاَّ أَْهِغطُٞح اِ َٝ  ٍِ َُْؼْذ خ رِخ َٔ ْٕ كَخَءْص كَؤَْطُِِلٞح ر٤ََُْٜ٘ ِ ِ كَب ِش هللاَّ ْٓ سٌ  2 ا٠َُِ أَ َٞ َٕ اِْخ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ ( اَِّٗ

( َٕ ٞ ُٔ ْْ طُْشَك ٌُ َ ََُؼَِّ حطَّوُٞح هللاَّ َٝ  ْْ ٌُ ٣ْ َٞ َٖ أََخ  ( .  ٓٔ كَؤَْطُِِلٞح ر٤َْ

ٛزح ٓظؼٖٔ ٢ُٜ٘ حُٔئ٤ٖ٘ٓ،ػٖ إٔ ٣زـ٢ رؼؼْٜ ػ٠ِ رؼغ، ٣ٝوخطَ رؼؼْٜ رؼًؼخ، ٝأٗٚ ارح حهظظِض ؽخثلظخٕ 

ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، كبٕ ػ٠ِ ؿ٤شْٛ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ إٔ ٣ظالكٞح ٛزح حُشش حٌُز٤ش، رخإلطالف ر٤ْٜ٘، ٝحُظٞعؾ رزُي ػ٠ِ 

خ  كبٕ طِلظخ، كزٜخ ٝٗؼٔض، ٝإ )أًَٔ ٝؿٚ ٣وغ رٚ حُظِق، ٣ٝغٌِٞح حُطش٣ن حُٔٞطِش ا٠ُ رُي،  َٔ ْض اِْكَذحُٛ ـَ رَ

 ِ ِش هللاَّ ْٓ ٢ َكظ٠َّ طَل٢َِء ا٠َُِ أَ ـِ ( أ١: طشؿغ ا٠ُ ٓخ كذ هللا ٝسعُٞٚ، ٖٓ كؼَ حُخ٤ش َػ٠َِ حألْخَشٟ كَوَخطُِِٞح حَُّظ٢ِ طَْز

َٔ  ٝطشى حُشش، حُز١ ٖٓ أػظٔٚ، حالهظظخٍ، ٝهُٞٚ ) ْٕ كَخَءْص كَؤَْطُِِلٞح ر٤ََُْٜ٘ ِ ٍِ كَب َُْؼْذ ( ٛزح أٓش رخُظِق، خ رِخ

ٝرخُؼذٍ ك٢ حُظِق، كبٕ حُظِق، هذ ٣ٞؿذ، ٌُٖٝ ال ٣ٌٕٞ رخُؼذٍ، رَ رخُظِْ ٝحُل٤ق ػ٠ِ أكذ حُخظ٤ٖٔ، كٜزح 

٤ُظ ٛٞ حُظِق حُٔؤٓٞس رٚ، ك٤ـذ إٔ ال ٣شحػ٠ أكذٛٔخ، ُوشحرش، أٝ ٝؽٖ، أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ حُٔوخطذ 

َٖ  )ٝحألؿشحع، حُظ٢ طٞؿذ حُؼذٍٝ ػٖ حُؼذٍ،  ْوِغِط٤ ُٔ ُْ َ ٣ُِلذُّ ح َّٕ هللاَّ ( أ١: حُؼخد٤ُٖ ك٢ كٌْٜٔ ر٤ٖ حُ٘خط اِ

ٝك٢ ؿ٤ٔغ حُٞال٣خص، حُظ٢ طُٞٞٛخ، كظ٠ اٗٚ، هذ ٣ذخَ ك٢ رُي ػذٍ حُشؿَ ك٢ أِٛٚ، ٝػ٤خُٚ، ك٢ أدحثٚ كوٞهْٜ، 

٤ْٜ، ٝٓخ ُٝٞح حُٔوغطٕٞ ػ٘ذ هللا، ػ٠ِ ٓ٘خرش ٖٓ ٗٞس حُز٣ٖ ٣ؼذُٕٞ ك٢ كٌْٜٔ ٝأِٛ» ٝك٢ حُلذ٣غ حُظل٤ق: 

»  

سٌ  ) َٞ َٕ اِْخ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ ( ٛزح ػوذ، ػوذٙ هللا ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، أٗٚ ارح ٝؿذ ٖٓ أ١ شخض ًخٕ، ك٢ ٓششم حألسع اَِّٗ

ٝٓـشرٜخ، حإل٣ٔخٕ رخهلل، ٝٓالثٌظٚ، ًٝظزٚ، ٝسعِٚ، ٝح٤ُّٞ ح٥خش، كبٗٚ أم ُِٔئ٤ٖ٘ٓ، أخٞس طٞؿذ إٔ ٣لذ ُٚ 
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٣ٌٝشٕٛٞ ُٚ، ٓخ ٣ٌشٕٛٞ ألٗلغْٜ، ُٜٝزح هخٍ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ آًٓشح حُٔئٕٓ٘ٞ، ٓخ ٣لزٕٞ ألٗلغْٜ، 

ال طلخعذٝح، ٝال ط٘خؿشٞح، ٝال طزخؿؼٞح، ٝال ٣زغ أكذًْ ػ٠ِ ر٤غ رؼغ، ًٝٞٗٞح » رلوٞم حألخٞس حإل٣ٔخ٤ٗش: 

 .  «ػزخد هللا اخٞحًٗخ حُٔئٖٓ أخٞ حُٔئٖٓ، ال ٣ظِٔٚ، ٝال ٣خزُٚ، ٝال ٣لوشٙ 

ٝشزي ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ر٤ٖ  «حُٔئٖٓ ُِٔئٖٓ، ًخُز٤٘خٕ ٣شذ رؼؼٚ رؼًؼخ » ػ٤ِٚ ٝعِْ  ٝهخٍ ط٠ِ هللا

 أطخرؼٚ. 

 ٓخ حُؼٔشس حُٔظشطزش ػ٠ِ حُو٤خّ رلوٞم حُٔئ٤ٖ٘ٓ رؼؼْٜ ُزؼغ؟ 

ُٝوذ أٓش هللا ٝسعُٞٚ، رخُو٤خّ رلوٞم حُٔئ٤ٖ٘ٓ، رؼؼْٜ ُزؼغ، ٝرٔخ رٚ ٣لظَ حُظآُق ٝحُظٞحدد، ٝحُظٞحطَ 

ر٤ْٜ٘، ًَ ٛزح، طؤ٤٣ذ ُلوٞم رؼؼْٜ ػ٠ِ رؼغ، كٖٔ رُي، ارح ٝهغ حالهظظخٍ ر٤ْٜ٘، حُٔٞؿذ ُظلشم حُوِٞد 

 ٣ضٍٝ ش٘آْٜٗ.  ٝطزخؿؼٜخ ٝطذحرشٛخ ، ك٤ِظِق حُٔئٕٓ٘ٞ ر٤ٖ اخٞحْٜٗ، ٤ُٝغؼٞح ك٤ٔخ رٚ

خ، ٝسطذ ػ٠ِ حُو٤خّ رلوٞم حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝرظوٟٞ هللا، حُشكٔش ] كوخٍ: ) ًٓ َٕ  ػْ أٓش رخُظوٟٞ ػٔٞ ٞ ُٔ ْْ طُْشَك ٌُ ( ََُؼَِّ

ٝارح كظِض حُشكٔش، كظَ خ٤ش حُذ٤ٗخ ٝح٥خشس، ٝدٍ رُي، ػ٠ِ إٔ ػذّ حُو٤خّ رلوٞم حُٔئ٤ٖ٘ٓ، ٖٓ أػظْ 

 كٞحؿذ حُشكٔش. 

 ٖ ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ؟*ٓخ حُلٞحثذ حُٔغظلخدس ٓ

/ إٔ حالهظظخٍ ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٓ٘خف ُألخٞس حإل٣ٔخ٤ٗش، ُٜٝزح، ًخٕ ٔٝك٢ ٛخط٤ٖ ح٣٥ظ٤ٖ ٖٓ حُلٞحثذ، ؿ٤ش ٓخ طوذّ:

/ٝإٔ حإل٣ٔخٕ، ٝحألخٞس حإل٣ٔخ٤ٗش، ال طضٍٝ ٓغ ٝؿٞد حُوظخٍ ًـ٤شٙ ٖٓ حُزٗٞد حٌُزخس، حُظ٢ ٕٖٓ أًزش حٌُزخثش، 

/ ٝػ٠ِ ٝؿٞد حإلطالف، ر٤ٖ حُٔئ٤ٖ٘ٓ رخُؼذٍ، ٖ٘ش ٝحُـٔخػش،دٕٝ حُششى، ٝػ٠ِ رُي ٓزٛذ أَٛ حُغ

/ٝػ٠ِ ٝؿٞد هظخٍ حُزـخس، كظ٠ ٣شؿؼٞح ا٠ُ أٓش هللا، ٝػ٠ِ أْٜٗ ُٞ سؿؼٞح، ُـ٤ش أٓش هللا، رؤٕ سؿؼٞح ػ٠ِ ٗ

ٝؿٚ ال ٣ـٞص حإلهشحس ػ٤ِٚ ٝحُظضحٓٚ، أٗٚ ال ٣ـٞص رُي، ٝإٔ أٓٞحُْٜ ٓؼظٞٓش، ألٕ هللا أرخف دٓخءْٛ ٝهض 

 حسْٛ ػ٠ِ رـ٤ْٜ خخطش، دٕٝ أٓٞحُْٜ. حعظٔش

 *كوٞم حُٔئ٤ٖ٘ٓ رؼؼْٜ ػ٠ِ رؼغ.

ْٖ َِٗغخءٍ  ِٓ ال َِٗغخٌء  َٝ  ْْ ُْٜ٘ ِٓ ٌُُٞٗٞح َخ٤ًْشح  َ٣ ْٕ ٍّ َػَغ٠ أَ ْٞ ْٖ هَ ِٓ  ٌّ ْٞ ُ٘ٞح ال ٣َْغَخْش هَ َٓ َٖ آ َخ حَُِّز٣ َّٖ َخ٤ًْشح  ٣َخ أ٣َُّٜ ٌُ َ٣ ْٕ َػَغ٠ أَ

 ْْ ٌُ ْٗلَُغ ُضٝح أَ ِٔ ِْ ال طَ َٝ  َّٖ ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ُْ حُظَّخُِ ْْ ٣َظُْذ كَؤَُُٝجَِي ُٛ َُ ْٖ َٓ َٝ  ِٕ خ َٔ ُْلُُغُٞم رَْؼَذ حإِل٣ ُْ ح ُْوَخِد رِْجَظ حالْع ال طََ٘خرَُضٝح رِخألَ َٝ

( ٔٔ  . ) 

ٍّ  ٝٛزح أ٣ًؼخ، ٖٓ كوٞم حُٔئ٤ٖ٘ٓ، رؼؼْٜ ػ٠ِ رؼغ، إٔ ) ْٞ ْٖ هَ ِٓ  ٌّ ( رٌَ ًالّ، ٝهٍٞ، ٝكؼَ ال ٣َْغَخْش هَٞ

م حُٔغِْ، كبٕ رُي كشحّ، ال ٣ـٞص، ٝٛٞ دحٍ ػ٠ِ اػـخد حُغخخش ر٘لغٚ، ٝػغ٠ إٔ ٣ٌٕٞ دحٍ ػ٠ِ طلو٤ش حأل

حُٔغخٞس رٚ خ٤ًشح ٖٓ حُغخخش، ًٔخ ٛٞ حُـخُذ ٝحُٞحهغ، كبٕ حُغخش٣ش، ال طوغ اال ٖٓ هِذ ٓٔظِت ٖٓ ٓغخٝة 

ش، إٔ ٣لوش أخخٙ رلغذ حٓشة ٖٓ حُش» حألخالم، ٓظلَ رٌَ خِن ر٤ْٓ، ُٜٝزح هخٍ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ 

  «حُٔغِْ 

ْْ  ػْ هخٍ: ) ٌُ ْٗلَُغ ُضٝح أَ ِٔ ِْ ال طَ  ( أ١: ال ٣ؼذ رؼؼٌْ ػ٠ِ رؼغ،َٝ

ٝحُِٔض: رخُوٍٞ، ٝحُٜٔض: رخُلؼَ، ًٝالٛٔخ ٢ٜ٘ٓ ػ٘ٚ كشحّ،  -ٓخ حُلشم ر٤ٖ حُِٔض ٝحُٜٔض ٝٓخ كٌٜٔٔخ؟-*

 ٓظٞػذ ػ٤ِٚ رخُ٘خس. 

َضسٍ  َٔ َضٍس ُُ َٔ ُٛ َِّ ٌُ ُِ ٌَ ٣ْ َٝ ألٕ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٣٘زـ٢ إٔ  -ُٔخرح؟-ح٣٥ش، ٝع٢ٔ حألم حُٔئٖٓ ٗلًغخ ألخ٤ٚ، ًٔخ هخٍ طؼخ٠ُ: 

 ٣ٌٕٞ ٌٛزح كخُْٜ ًخُـغذ حُٞحكذ، ٝألٗٚ ارح ٛٔض ؿ٤شٙ، أٝؿذ ُِـ٤ش إٔ ٣ٜٔضٙ، ك٤ٌٕٞ ٛٞ حُٔظغزذ ُزُي. 

ُْوَخِد  ) ال طََ٘خرَُضٝح رِخأل ٝأٓخ ٛزح ٛٞ حُظ٘خرض، ( أ١: ال ٣ؼ٤ش أكذًْ أخخٙ، ٣ِٝوزٚ رِوذ رّ ٣ٌشٙ إٔ ٣طِن ػ٤ِٚ َٝٝ

 ، كال طذخَ ك٢ ٛزح. حألُوخد ؿ٤ش حُٔزٓٞٓش
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 مـــدارســـة ســـور الــقــــرآن

(  ِٕ خ َٔ ُْلُُغُٞم رَْؼَذ حإل٣ ُْ ح ( أ١: رجغٔخ طزذُظْ ػٖ حإل٣ٔخٕ ٝحُؼَٔ رششحثؼٚ، ٝٓخ طوظؼ٤ٚ، رخإلػشحع رِْجَظ حالْع

 ػٖ أٝحٓشٙ ٝٗٞح٤ٛٚ، رخعْ حُلغٞم ٝحُؼظ٤خٕ، حُز١ ٛٞ حُظ٘خرض رخألُوخد. 

 -حُٔئٖٓ ٖٓ كن أخ٤ٚ حُٔغِْ؟٤ًق ٣خشؽ -

(  َٕ ٞ ُٔ ُْ حُظَّخُِ ْْ ٣َظُْذ كَؤَُُٝجَِي ُٛ َُ ْٖ َٓ ( كٜزح ٛٞ  حُٞحؿذ ػ٠ِ حُؼزذ، إٔ ٣ظٞد ا٠ُ هللا طؼخ٠ُ، ٣ٝخشؽ ٖٓ كن َٝ

 أخ٤ٚ حُٔغِْ، رخعظلالُٚ، ٝحالعظـلخس، ٝحُٔذف ُٚ ٓوخرِش ػ٠ِ رٓٚ. 

( ٞ ُٔ ُْ حُظَّخُِ ْْ ٣َظُْذ كَؤَُُٝجَِي ُٛ َُ ْٖ َٓ : ظخُْ ُ٘لغٚ ؿ٤ش طخثذ، ٝطخثذ ٓلِق، ٝال ػْ هغْ ػخُغ كخُ٘خط هغٔخٕ( َٕ َٝ

 ؿ٤شٛٔخ.

ظَذْ ) ـْ ال ٣َ َٝ غَُّغٞح  ـَ ال طَ َٝ  ٌْ ِّٖ اِْػ َّٕ رَْؼَغ حُظَّ ِّٖ اِ َٖ حُظَّ ِٓ ؼ٤ًِشح  ًَ ُ٘ٞح حْؿظَِ٘زُٞح  َٓ َٖ آ َخ حَُِّز٣ ْْ رَْؼًؼخ أ٣َُِلذُّ  ٣َخ أ٣َُّٜ ٌُ رَْؼُؼ

 ََ ًُ ْٕ ٣َؤْ ْْ أَ ًُ ٌْ ) أََكُذ حٌد َسِك٤ َّٞ َ طَ َّٕ هللاَّ َ اِ حطَّوُٞح هللاَّ َٝ  ُٙٞ ُٔ ْٛظُ ِش ٌَ ٤ْظًخ كَ َٓ  ِٚ َْ أَِخ٤  ( .  ٕٔ َُْل

ٌْ  ٠ٜٗ هللا طؼخ٠ُ ػٖ ًؼ٤ش ٖٓ حُظٖ حُغٞء رخُٔئ٤ٖ٘ٓ، كـ ) ِّٖ اِْػ َّٕ رَْؼَغ حُظَّ ( ٝرُي، ًخُظٖ حُخخ٢ُ ٖٓ حُلو٤وش اِ

ٖ حألهٞحٍ، ٝحألكؼخٍ حُٔلشٓش، كبٕ روخء ظٖ حُغٞء رخُوِذ، ال ٝحُوش٣٘ش، ًٝظٖ حُغٞء، حُز١ ٣وظشٕ رٚ ًؼ٤ش ٓ

٣وظظش طخكزٚ ػ٠ِ ٓـشد رُي، رَ ال ٣ضحٍ رٚ، كظ٠ ٣وٍٞ ٓخ ال ٣٘زـ٢، ٣ٝلؼَ ٓخ ال ٣٘زـ٢، ٝك٢ رُي أ٣ًؼخ، 

 اعخءس حُظٖ رخُٔغِْ، ٝرـؼٚ، ٝػذحٝطٚ حُٔؤٓٞس رخالف رُي ٓ٘ٚ. 

غَُّغٞح  ) ـَ ال طَ أ١: ال طلظشٞح ػٖ ػٞسحص حُٔغ٤ِٖٔ، ٝال طظزؼٞٛخ، ٝحطشًٞح حُٔغِْ  -ٓخ حُٔوظٞد رخُظـغظ؟-(َٝ

 ػ٠ِ كخُٚ، ٝحعظؼِٔٞح حُظـخكَ ػٖ أكٞحُٚ حُظ٢ ارح كظشض، ظٜش ٜٓ٘خ ٓخ ال ٣٘زـ٢. 

ْْ رَْؼًؼخ  ) ٌُ ظَْذ رَْؼُؼ ـْ ال ٣َ رًشى أخخى رٔخ » ٝحُـ٤زش، ًٔخ هخٍ حُ٘ز٢ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ:  -؟ٓخ ٢ٛ حُـ٤زش-(َٝ

  «ٞ ًخٕ ك٤ٚ ٣ٌشٙ ُٝ

ُٞٙ  ػْ رًش ٓؼال ٓ٘لًشح ػٖ حُـ٤زش، كوخٍ: ) ُٔ ْٛظُ ِش ٌَ ٤ْظًخ كَ َٓ  ِٚ َْ أَِخ٤ ََ َُْل ًُ ْٕ ٣َؤْ ْْ أَ ًُ ( شزٚ أًَ ُلٔٚ ٤ٓظًخ، أ٣َُِلذُّ أََكُذ

حٌُٔشٝٙ ُِ٘لٞط ؿخ٣ش حٌُشحٛش، رخؿظ٤خرٚ، كٌٔخ أٌْٗ طٌشٕٛٞ أًَ ُلٔٚ، ٝخظًٞطخ ارح ًخٕ ٤ٓظًخ، كخهذ حُشٝف، 

 ِظٌشٛٞح  ؿ٤زظٚ، ٝأًَ ُلٔٚ ك٤ًخ. كٌزُي، ك

(  ٌْ حٌد َسِك٤ َّٞ َ طَ َّٕ هللاَّ َ اِ حطَّوُٞح هللاَّ ( ٝحُظٞحد، حُز١ ٣ؤرٕ رظٞرش ػزذٙ، ك٤ٞكوٚ ُٜخ، ػْ ٣ظٞد ػ٤ِٚ، روزٍٞ طٞرظٚ، َٝ

ٝك٢ ٛزٙ ح٣٥ش، د٤َُ ػ٠ِ  -ٓخ كٌْ حُـ٤زش؟-سك٤ْ رؼزخدٙ، ك٤غ دػخْٛ ا٠ُ ٓخ ٣٘لؼْٜ، ٝهزَ ْٜٓ٘ حُظٞرش،

 لز٣ش حُشذ٣ذ ٖٓ حُـ٤زش، ٝإٔ حُـ٤زش ٖٓ حٌُزخثش، ألٕ هللا شزٜٜخ رؤًَ ُلْ ح٤ُٔض، ٝرُي ٖٓ حٌُزخثش. حُظ

 *ٓخ كٌْ ٓؼشكش حألٗغخد؟ٝٓخ أعخط حُظلخػَ ر٤ٖ حُ٘خط؟

 ََ هَزَخثِ َٝ ْْ ُشُؼٞرًخ  ًُ َِْ٘خ َؿَؼ َٝ ْٗؼ٠َ  أُ َٝ ٍش  ًَ ْٖ َر ِٓ  ْْ ًُ َخ حَُّ٘خُط اَِّٗخ َخَِْوَ٘خ ٌْ ٣َخ أ٣َُّٜ َ َػ٤ِِ َّٕ هللاَّ ْْ اِ ًُ ِ أَْطوَخ َْ٘ذ هللاَّ ْْ ِػ ٌُ َٓ َش ًْ َّٕ أَ ُِظََؼخَسكُٞح اِ

 ( .  ٖٔ َخز٤ٌِش )

٣خزش طؼخ٠ُ أٗٚ خِن ر٢٘ آدّ، ٖٓ أطَ ٝحكذ، ٝؿ٘ظ ٝحكذ، ًِْٜٝ ٖٓ رًش ٝأٗؼ٠، ٣ٝشؿؼٕٞ ؿ٤ٔؼْٜ ا٠ُ آدّ 

ٝكٞحء، ٌُٖٝ هللا طؼخ٠ُ رغ ٜٓ٘ٔخ سؿخال ًؼ٤شح ٝٗغخء، ٝكشهْٜ، ٝؿؼِْٜ شؼٞرًخ ٝهزخثَ أ١: هزخثَ طـخًسح 

ٚ، ُْ ٣لظَ رزُي، حُظؼخسف حُز١ ٣ظشطذ ًٝزخًسح، ٝرُي ألؿَ إٔ ٣ظؼخسكٞح، كبْٜٗ ُٞ حعظوَ ًَ ٝحكذ ْٜٓ٘ ر٘لغ

ػ٤ِٚ حُظ٘خطش ٝحُظؼخٕٝ، ٝحُظٞحسع، ٝحُو٤خّ رلوٞم حألهخسد، ٌُٖٝ هللا ؿؼِْٜ شؼٞرًخ ٝهزخثَ، ألؿَ إٔ طلظَ 

ٛزٙ حألٓٞس ٝؿ٤شٛخ، ٓٔخ ٣ظٞهق ػ٠ِ حُظؼخسف، ُٝلٞم حألٗغخد، ٌُٖٝ حٌُشّ رخُظوٟٞ، كؤًشْٜٓ ػ٘ذ هللا، 

خ، ٝال أششكْٜ ٗغزًخ، ٌُٖٝ هللا طؼخ٠ُ أطوخْٛ، ٝٛٞ أًؼشْٛ ؽخػش ٝ ًٓ حٌٗلخكًخ ػٖ حُٔؼخط٢، ال أًؼشْٛ هشحرش ٝهٞ

ػ٤ِْ خز٤ش، ٣ؼِْ ٖٓ ٣وّٞ ْٜٓ٘ رظوٟٞ هللا، ظخًٛشح ٝرخؽً٘خ، ٖٓٔ ٣وّٞ رزُي، ظخًٛشح ال رخؽً٘خ، ك٤ـخص١ ًال رٔخ 

 ٣غظلن. 

 ؿؼِْٜ شؼٞرًخ ٝهزخثَ، ألؿَ رُي.  ٝك٢ ٛزٙ ح٣٥ش د٤َُ ػ٠ِ إٔ ٓؼشكش حألٗغخد، ٓطِٞرش ٓششٝػش، ألٕ هللا
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 سورة الــــــحــــجـــــرات

 *دخٍٞ حألػشحد حإلعالّ،ٝٓوُٞظْٜ ك٢ رُي،ٝٓخ ٛٞ حإل٣ٔخٕ حُلو٤و٢؟

 َٝ  ْْ ٌُ ُٕ ك٢ِ هُُِٞرِ خ َٔ َِ حإِل٣ خ ٣َْذُخ َّٔ َُ َٝ َ٘خ  ْٔ ْٖ هُُُٞٞح أَْعَِ ٌِ َُ َٝ ُ٘ٞح  ِٓ ْْ طُْئ َُ َْ َّ٘خ هُ َٓ َسُعَُُٞٚ الهَخَُِض حألَْػَشحُد آ َٝ  َ ْٕ طُِط٤ُؼٞح هللاَّ  اِ

( ٌْ َ َؿلٌُٞس َسِك٤ َّٕ هللاَّ ْْ َش٤ْجًخ اِ ٌُ خُِ َٔ ْٖ أَْػ ِٓ  ْْ ٌُ ْْ ٣َْشطَخرُٞح  ٗٔ ٣َِِْظ َُ َّْ ِٚ ػُ َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞح رِخهللَّ َٓ َٖ آ َٕ حَُِّز٣ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ َّ ( اِٗ

 َٕ خِدهُٞ ُْ حُظَّ ِ أَُُٝجَِي ُٛ َِ هللاَّ ْْ ك٢ِ َعز٤ِ ِٜ ْٗلُِغ أَ َٝ  ْْ ِٜ حُِ َٞ ْٓ َ َؿخَُٛذٝح رِؤ خ ك٢ِ  ٘ٔ )َٝ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ هللاَّ َٝ  ْْ ٌُ َ رِِذ٣ِ٘ َٕ هللاَّ ٞ ُٔ َْ أَطَُؼِِّ ( هُ

( ٌْ َِّ َش٢ٍْء َػ٤ِِ ٌُ ُ رِ هللاَّ َٝ خ ك٢ِ حألَْسِع  َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ َِ  ٙٔ حُغَّ ْْ رَ ٌُ َٓ ُّ٘ٞح َػ٢ََِّ اِْعال ُٔ َْ ال طَ ٞح هُ ُٔ ْٕ أَْعَِ َٕ َػ٤ََِْي أَ ُّٞ٘ ُٔ َ٣ )

ْْ أَ  ٌُ ُّٖ َػ٤َِْ ُٔ َ٣ ُ َٖ )هللاَّ ْْ َطخِده٤ِ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ ِٕ اِ خ َٔ ْْ ُإِِل٣ ًُ خ  1ٔ ْٕ ََٛذح َٔ ُ رَِظ٤ٌش رِ هللاَّ َٝ حألَْسِع  َٝ حِص  َٝ خ َٔ ُْ َؿ٤َْذ حُغَّ َ ٣َْؼَِ َّٕ هللاَّ ( اِ

( َٕ ُِٞ َٔ  ( .  8ٔ طَْؼ

٣خزش طؼخ٠ُ ػٖ ٓوخُش حألػشحد، حُز٣ٖ دخِٞح ك٢ حإلعالّ ك٢ ػٜذ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ، دخٞال ٖٓ 

ؿ٤ش رظ٤شس، ٝال ه٤خّ رٔخ ٣ـذ ٣ٝوظؼ٤ٚ حإل٣ٔخٕ، أْٜٗ حدػٞح ٓغ ٛزح ٝهخُٞح: آٓ٘خ أ١: ا٣ٔخًٗخ ًخٓال ٓغظٞك٤ًخ 

ُ٘ٞح  ُـ٤ٔغ أٓٞسٙ ٛزح ٓٞؿذ ٛزح حٌُالّ، كؤٓش هللا سعُٞٚ، إٔ ٣شد ػ٤ِْٜ، كوخٍ: ) ِٓ ْْ طُْئ َُ َْ ( أ١: ال طذػٞح هُ

  ألٗلغٌْ ٓوخّ حإل٣ٔخٕ، ظخًٛشح، ٝرخؽً٘خ، ًخٓال.

َ٘خ  ) ْٔ ْٖ هُُُٞٞح أَْعَِ ٌِ َُ  ( أ١: دخِ٘خ ك٢ حإلعالّ، ٝحهظظشٝح ػ٠ِ رُي. َٝ

ْْ  ( حُغزذ ك٢ رُي، أٗٚ )ٝ  ) ٌُ ُٕ ك٢ِ هُُِٞرِ خ َٔ َِ حإل٣ خ ٣َْذُخ َّٔ ( ٝاٗٔخ آٓ٘ظْ خٞكًخ، أٝ سؿخء، أٝ ٗلٞ رُي، ٓٔخ ٛٞ َُ

ْْ  )ُٚ: حُغزذ ك٢ ا٣ٔخٌْٗ، كِزُي ُْ طذخَ رشخشش حإل٣ٔخٕ ك٢ هِٞرٌْ، ٝك٢ هٞ ٌُ ُٕ ك٢ِ هُُِٞرِ خ َٔ َِ حإل٣ خ ٣َْذُخ َّٔ َُ ( أ١: َٝ

ٝهض ٛزح حٌُالّ، حُز١ طذس ٌْٓ٘ كٌخٕ ك٤ٚ اشخسس ا٠ُ أكٞحُْٜ رؼذ رُي، كبٕ ًؼ٤ًشح ْٜٓ٘، ٖٓ هللا ػ٤ِْٜ 

َسُعَُُٞٚ  ، )رخإل٣ٔخٕ حُلو٤و٢، ٝحُـٜخد ك٢ عز٤َ هللا َٝ  َ ْٕ طُِط٤ُؼٞح هللاَّ اِ ْٖ  ( رلؼَ خ٤ش، أٝ طشى شش )َٝ ِٓ  ْْ ٌُ ال ٣َِِْظ

ْْ َش٤ْجًخ  ٌُ خُِ َٔ ( أ١: ال ٣٘وظٌْ ٜٓ٘خ، ٓؼوخٍ رسس، رَ ٣ٞك٤ٌْ ا٣خٛخ، أًَٔ ٓخ طٌٕٞ ال طلوذٕٝ ٜٓ٘خ، طـ٤ًشح، ٝال أَْػ

ٌْ  ًز٤ًشح، ) َ َؿلٌُٞس َسِك٤ َّٕ هللاَّ  ( أ١: ؿلٞس ُٖٔ طخد ا٤ُٚ ٝأٗخد، سك٤ْ رٚ، ك٤غ هزَ طٞرظٚ. اِ

(  َٕ ُٞ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ خ ح َٔ ْٗلُِغُْٜ ك٢  ) أ١: ػ٠ِ حُلو٤وش (اَِّٗ أ َٝ  ْْ ِٜ حُِ َٞ ْٓ َؿخَُٛذٝح رِؤ َٝ ْْ ٣َشطَخرُٞح  َُ َّْ ِٚ ػُ َسُعُِٞ َٝ  ِ ُ٘ٞح رِخهللَّ َٓ َٖ آ حَُِّز٣

( أ١: ٖٓ ؿٔؼٞح ر٤ٖ حإل٣ٔخٕ ٝحُـٜخد ك٢ عز٤ِٚ، كبٕ ٖٓ ؿخٛذ حٌُلخس، دٍ رُي، ػ٠ِ حإل٣ٔخٕ حُظخّ ك٢ عز٤َ هللا 

حإلعالّ، ٝحُو٤خّ رششحثؼٚ، كـٜخدٙ ُ٘لغٚ ػ٠ِ رُي، ٖٓ رخد أ٠ُٝ ٝأكشٟ؛ حُوِذ، ألٕ ٖٓ ؿخٛذ ؿ٤شٙ ػ٠ِ 

ػذّ حُش٣ذ، ٝٛٞ  ٝششؽ طؼخ٠ُ ك٢ حإل٣ٔخٕٝألٕ ٖٓ ُْ ٣وٞ ػ٠ِ حُـٜخد، كبٕ رُي، د٤َُ ػ٠ِ ػؼق ا٣ٔخٗٚ، 

 حُٞؿٞٙ.  حُشي، ألٕ حإل٣ٔخٕ حُ٘خكغ ٛٞ حُـضّ ح٤ُو٢٘٤، رٔخ أٓش هللا رخإل٣ٔخٕ رٚ، حُز١ ال ٣ؼظش٣ٚ شي، رٞؿٚ ٖٓ

َٕ  ٝهُٞٚ: ) خِدهُٞ ُْ حُظَّ ( أ١: حُز٣ٖ طذهٞح ا٣ٔخْٜٗ رؤػٔخُْٜ حُـ٤ِٔش، كبٕ حُظذم، دػٟٞ ًز٤شس ك٢ ًَ أَُُٝجَِي ُٛ

ش٢ء ٣ذػ٠ ٣لظخؽ طخكزٚ ا٠ُ كـش ٝرشٛخٕ، ٝأػظْ رُي، دػٟٞ حإل٣ٔخٕ، حُز١ ٛٞ ٓذحس حُغؼخدس، ٝحُلٞص 

زخطٚ، ُٝٞحصٓٚ، كٜٞ حُظخدم حُٔئٖٓ كوًخ، ٖٝٓ ُْ ٣ٌٖ ًزُي، حألرذ١، ٝحُلالف حُغشٓذ١، كٖٔ حدػخٙ، ٝهخّ رٞحؿ

 ػِْ أٗٚ ٤ُظ رظخدم ك٢ دػٞحٙ، ٤ُٝظ ُذػٞحٙ كخثذس، كبٕ حإل٣ٔخٕ ك٢ حُوِذ ال ٣طِغ ػ٤ِٚ اال هللا طؼخ٠ُ. 

ٞ كبػزخطٚ ٝٗل٤ٚ، ٖٓ رخد طؼ٤ِْ هللا رٔخ ك٢ حُوِذ، ٝٛزح عٞء أدد، ٝظٖ رخهلل، ُٜٝزح هخٍ: ) ُٔ َْ أَطَُؼِِّ ْْ هُ ٌُ َ رِِذ٣ِ٘ َٕ هللاَّ

 ٌْ َِّ َش٢ٍْء َػ٤ِِ ٌُ ُ رِ هللاَّ َٝ خ ك٢ِ حألْسِع  َٓ َٝ حِص  َٝ خ َٔ خ ك٢ِ حُغَّ َٓ  ُْ ُ ٣َْؼَِ هللاَّ ( ٝٛزح شخَٓ ُألش٤خء ًِٜخ، حُظ٢ ٖٓ ؿِٔظٜخ، َٝ

٤ش، ٓخ ك٢ حُوِٞد ٖٓ حإل٣ٔخٕ ٝحٌُلشحٕ، ٝحُزش ٝحُلـٞس، كبٗٚ طؼخ٠ُ، ٣ؼِْ رُي ًِٚ، ٣ٝـخص١ ػ٤ِٚ، إ خ٤ًشح كخ

 ٝإ شًشح كشش. 

خ هلل، ٝهذ ػِْ أٗٚ ػخُْ رٌَ أكٞحٍ ٖٓ حدػ٠ ُ٘لغٚ حإل٣ٔخٕ، ٤ُٝظ رٚٛزٙ كخُش ٖٓ  ًٔ ، كبٗٚ آخ إٔ ٣ٌٕٞ رُي طؼ٤ِ

ش٢ء، ٝآخ إٔ ٣ٌٕٞ هظذْٛ رٜزح حٌُالّ، حُٔ٘ش ػ٠ِ سعُٞٚ، ٝأْٜٗ هذ رزُٞح ُٚ ٝطزشػٞح رٔخ ٤ُظ ٖٓ 

َٔ رٔخ ال ٣ـَٔ، ٝكخش رٔخ ال ٣٘زـ٢ ُْٜ إٔ ٣لظخشٝح ػ٠ِ ٓظخُلْٜ، رَ ٛٞ ٖٓ كظٞظٚ حُذ٣ٞ٤ٗش، ٝٛزح طـ

سعُٞٚ رٚ كبٕ حُٔ٘ش هلل طؼخ٠ُ ػ٤ِْٜ، كٌٔخ أٗٚ طؼخ٠ُ ٣ٖٔ ػ٤ِْٜ، رخُخِن ٝحُشصم، ٝحُ٘ؼْ حُظخٛشس ٝحُزخؽ٘ش، 
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َٕ  كٔ٘ظٚ ػ٤ِْٜ رٜذح٣ظْٜ ا٠ُ حإلعالّ، ٝٓ٘ظٚ ػ٤ِْٜ رخإل٣ٔخٕ، أػظْ ٖٓ ًَ ش٢ء، ُٜٝزح هخٍ طؼخ٠ُ: ) ُّٞ٘ ُٔ َػ٤ََِْي  ٣َ

 ْْ ْ٘ظُ ًُ  ْٕ ِٕ اِ خ َٔ ْْ ُإِل٣ ًُ ْٕ ََٛذح ْْ أَ ٌُ ُّٖ َػ٤َِْ ُٔ َ٣ ُ َِ هللاَّ ْْ رَ ٌُ َٓ ح َػ٢ََِّ اِْعال ُّٞ٘ ُٔ َْ ال طَ ٞح هُ ُٔ ْٕ أَْعَِ َٖ أَ  ( .  َطخِده٤ِ

حألْسِع  ) َٝ حِص  َٝ خ َٔ ُْ َؿ٤َْذ حُغَّ َ ٣َْؼَِ َّٕ هللاَّ ًخُز١ ك٢ ُـؾ  ( أ١: حألٓٞس حُخل٤ش ك٤ٜٔخ، حُظ٢ طخل٠ ػ٠ِ حُخِن،اِ

حُزلخس، ٜٝٓخٓٚ حُولخس، ٝٓخ ؿ٘ٚ ح٤َُِ أٝ ٝحسحٙ حُٜ٘خس، ٣ؼِْ هطشحص حألٓطخس، ٝكزخص حُشٓخٍ، ٌٝٓ٘ٞٗخص 

 حُظذٝس، ٝخزخ٣خ حألٓٞس. 

ًِظَخ ال ٣َخرٍِظ ااِل ك٢ِ  َٝ ال َسْؽٍذ  َٝ خِص حألَْسِع  َٔ ال َكزٍَّش ك٢ِ ظُُِ َٝ َٜخ  ُٔ َسهٍَش ااِل ٣َْؼَِ َٝ  ْٖ ِٓ خ طَْغوُؾُ  َٓ َٝ ٍٖ ز٤ِ ُٓ  ٍد 

(  َٕ ُِٞ َٔ خ طَْؼ َٔ ُ رَِظ٤ٌش رِ هللاَّ ( ٣لظ٢ ػ٤ٌِْ أػٔخٌُْ، ٣ٝٞك٤ٌْ ا٣خٛخ، ٣ٝـخص٣ٌْ ػ٤ِٜخ رٔخ طوظؼ٤ٚ سكٔظٚ َٝ

 حُٞحعؼش، ٝكٌٔظٚ حُزخُـش. 

 
 

 لمسبث بيبويت:

دالنت حغري اخلطبة؟)د.فبضم مساث بـ)يب أيهب انريه آمنىا( ومسة واحدة )أيهب اننبس( فمب  2*يف سىزة احلجساث اخلطبة فيهب حكسز 

 انسبمسائً(

ن َقْوٍم ) ْسَخْر َقوٌم مِّ ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ََل  ٌُّ ا أَ ٌَ ٌَا ٔٔ)ٌا أٌها الذٌن آمنوا( إذا كان ٌخاطب المإمنٌن خاصة ) ( ))

نِّ ) َن الظَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكِثًٌرا مِّ ٌُّ ا َخلَْقَناُكم مِّن َذَكٍر وَ ٔٔأَ اُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ أُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ((، بٌنما )

(( لما ٌكون الخطاب لعموم الناس )َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل( هذه لٌست للذٌن ُٖٔشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا )

آمنوا وإنما لكل الناس، هذا لٌس خاصاً بالمإمنٌن فقال ٌا أٌها الناس، الخطاب للناس لكن األخرى أحكام 

 للمإمنٌن. 

 (:9يت )آ

 *مب دالنت اسخعمبل )إذا( و)إن( يف انقسآن انكسيم؟)د.فبضم انسبمسائً(

حضر أحدكم الموت( وَل بد ان ٌحضر  إذاكما فً اآلٌة: ) للمقطوع بحصوله)إذا( فً كالم العرب تستعمل 

 إذاانسلخ اَلشهر الحرم( وَل بد لألشهر الحرم من أن تنسلخ، وقوله تعالى: )وترى الشمس  فإذاالموت، )

 قضٌت الصالة( وَل بد للصالة أن تنقضً. فإذاطلعت( وَل بد للشمس من أن تطلع وكقوله: )

ٌّوا بؤحسن منها أو ردوها(. ولو جاءت )إ فإذاكما فً قوله تعالى ) للكثٌر الحصولو ذا( ُحٌٌتم بتحٌة فح

ٌَُّها  ا أَ ٌَ و)إن( فً اآلٌة الواحدة تستعمل )إذا( للكثٌر و)إلن( لألقّل كما فً آٌة الوضوء فً سورة المائدة )

ُكْم إِلَى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا بُِرُإوِسُكْم َوأَْرُجلَكُ  إَِذاالَِّذٌَن آَمُنوْا  ٌَ ِد ٌْ الِة فاْغِسلُوْا ُوُجوَهُكْم َوأَ ْم إِلَى قُْمُتْم إِلَى الصَّ

هَُّروْا وَ  َن اْلَغائِِط أَْو َلََمْسُتُم النَِّساء  إِناْلَكْعَبٌِن َوإِن ُكنُتْم ُجُنباً َفاطَّ نُكم مِّ ْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاء أََحٌد مَّ ُكنُتم مَّ

ٌِّباً َفاْمَسُحوْا بُِوُجوِهُكْم َوأٌَْ  ُموْا َصِعٌداً َط مَّ ٌَ ْن َحَرٍج َولَـِكن َفلَْم َتِجُدوْا َماء َفَت ُكم مِّ ٌْ ْجَعَل َعلَ ٌَ ٌُِرٌُد ّللّاُ لِ ْنُه َما  ِدٌُكم مِّ
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ُكْم لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن } ٌْ ٌُِتمَّ ِنْعَمَتُه َعلَ ٌَُطهََّرُكْم َولِ {( القٌام إلى الصالة كثٌرة الحصول فجاء بـ )إذا( أما ٌُِٙرٌُد لِ

 أقّل لذا جاء بـ )إن(.كون اإلنسان مرٌضاً أو مسافراً أو جنباً فهو 

أما )إن( فستعمل لما قد ٌقع ولما هو محتمل حدوثه أو مشكوك فٌه أو نادر او مستحٌل كما فً قوله تعالى 

ٌروا ِكسفاً من السماء ساقطاً( لم ٌقع  وإنجعل ّللا علٌكم اللٌل سرمدا( هنا احتمال وافتراض، و ) إن)أرأٌتم 

منٌن اقتتلوا( األصل أن َل ٌقع ولكن هناك احتمال بوقوعه، وكذلك طائفتان من المإ وإنولكنه احتمال، و)

 استقّر مكانه( افتراض واحتمال وقوعه.  فإنفً سورة )انظر إلى الجبل 

 (:21آيت )

 *مب انفسق بني كهمت )ميج( و)ميّج( يف انقسآن انكسيم؟)د.فبضم انسبمسائً(

َها الَِّذٌَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا   ٌُّ ا أَ ٌَ كلمة )مٌت( بتسمٌن الٌاء تقال لمن مات فعالً مثال ما جاء فً سورة الحجرات )

ٌُِحبُّ أََحُدُكْم  ْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضاً أَ ٌَ ُسوا َوََل  نِّ إِْثٌم َوََل َتَجسَّ نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ ؤُْكَل لَ َكِثٌراً مِّ ٌَ تاً ْحَم أَِخٌِه أَن  ٌْ  َم

ِحٌٌم } اٌب رَّ َ َتوَّ َ إِنَّ ّللاَّ قُوا ّللاَّ {( ولذا جاء فً القرآن الكرٌم تحرٌم أكل لحم المٌتة بتسكٌن َٕٔفَكِرْهُتُموهُ َواتَّ

ٌّت فقد ٌكون لمن مات أو من سٌموت بمعنى من مآله إلى الموت  الٌاء وقد تكون حقٌقة أو مجازاً. أما الم

ٌِّتٌ قوله تعالى فً سورة الزمر )إِنََّك  حتماً كما فً ٌُِّتونَ َوإِنَُّهم  َم  {(.ٖٓ} مَّ

 (:21آيت )

ضَهَبلٍ  فِي انْمَدِينَتِ امْسَأَةُ انْعَزِيزِ حُسَاوِدُ فَخَبهَب عَهْ وَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَب حُبًّب إِوَّب نَنَسَاهَب فِي وِسْىَةٌ وَقَبلَ*مب دالنت انخركري وانخأويث يف قىنه حعبىل )

حُطِيعُىا انهَّهَ وَزَسُىنَهُ نَب انْأَعْسَاةُ آَمَنَّب قُمْ نَمْ حُؤْمِنُىا وَنَكِهْ قُىنُىا أَسْهَمْنَب وَنَمَّب يَدْخُمِ انْئِميَبنُ فِي قُهُىبِكُمْ وَإِنْ  قَبنَجِ( يىسف(و)03مُبِنيٍ )

 ( احلجساث(؟ )د.فبضم انسبمسائً(21زَحِيمٌ )يَهِخْكُمْ مِهْ أَعْمَبنِكُمْ شَيْئًب إِنَّ انهَّهَ غَفُىزٌ 

بحسب القاعدة النحوٌة المعروفة أنه جائز باعتبار أن جمع التكسٌر ٌجوز تذكٌره وتؤنٌثه. ٌإّنث الفعل عندما 

ٌُذّكر الفعل. ونسوة هن حاشٌة امرأة العزٌز. كما جاء فً قوله أٌضاً )  َقالَتِ ٌكون الفاعل أكثر وإذا كان أقل 

ْدُخِل اإْلٌَِماُن ِفً قُلُوبُِكْم َوإِْن ُتِطٌُعوااأْلَْعرَ  ٌَ ا  لِْتُكْم  اُب آََمنَّا قُْل لَْم ُتْإِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّ ٌَ َ َوَرُسولَُه ََل  ّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحٌٌم ) ًئا إِنَّ ّللاَّ ٌْ ألن األعراب ُكُثر. وكذلك  ( الحجرات( استخدم الفعل قالت مإنثاً ِٗٔمْن أَْعَمالُِكْم َش

َنا ِبقُْرَباٍن َتؤْ  ٌَ ؤِْت ٌَ َنا أََلَّ ُنْإِمَن لَِرُسوٍل َحتَّى  ٌْ َ َعِهَد إِلَ اُر قُْل َقْد فً قوله تعالى )الَِّذٌَن َقالُوا إِنَّ ّللاَّ ُرُسٌل  َجاَءُكمْ ُكلُُه النَّ

َناِت َوِبالَِّذي قُْلُتْم َفلَِم َقَتلْ  ٌِّ ( آل عمران( هإَلء مجموعة من الرسل 8ُٖٔتُموُهْم إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌَن )ِمْن َقْبلًِ ِباْلَب

قُوُل الَِّذٌَن َنُسوهُ ِمْن َقْبُل َقْد  ٌَ ؤِْتً َتؤِْوٌلُُه  ٌَ ْوَم  ٌَ ْنُظُروَن إَِلَّ َتؤِْوٌلَُه  ٌَ َنا  َجاَءتْ أما فً قوله تعالى )َهْل  ُرُسُل َربِّ

ا َنْعَمُل َقْد َخِسُرو َر الَِّذي ُكنَّ ٌْ ْشَفُعوا لََنا أَْو ُنَردُّ َفَنْعَمَل َغ ٌَ ا أَْنفَُسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما ِباْلَحقِّ َفَهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاَء َف

ْفَتُروَن ) ٌَ   ذا جاء الفعل مإنثاً.( األعراف( المذكورون هم جمٌع الرسل وهم أكثر من األولى لَٖ٘كاُنوا 
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 (:21آيت )

 *يقىل حعبىل )مبب حعمهىن بصري( ويف آيت أخسي يقىل )بصري مبب حعمهىن( فهم نهخقديم وانخأخري دلست بيبويت؟)د.فبضم انسبمسائً(

التقدٌم والتؤخٌر ٌؤتً لسبب والسٌاق قد ٌكون الحاكم والموضح لألمور. إذا كان سٌاق الكالم أو اآلٌة فً 

قّدم العمل وإذا لم ٌكن السٌاق فً العمل أو إذا كان الكالم على ّللا سبحانه وتعالى وصفاته ٌقّدم العمل ٌ

ٍر  ٌْ ْن َخ ُموْا ألَنفُِسُكم مِّ َكاَة َوَما ُتَقدِّ الََة َوآُتوْا الزَّ َتِجُدوهُ صفته. من باب تقدٌم العمل على البصر: )َوأَِقٌُموْا الصَّ

( البقرة( بهذا العمل بصٌر، إذا كان السٌاق عن العمل ٌقدم العمل ٓٔٔ) َما َتْعَملُوَن َبِصٌرٌ إِنَّ ّللّاَ بِ ِعنَد ّللّاِ 

على البصر وإذا كان الكالم لٌس فً السٌاق عن العمل أو الكالم على ّللا تعالى وصفاته ٌقدم صفته. )َوَمَثُل 

ٌُنِفقُوَن أَْمَوالَُهُم اْبِتَغاء َمْرَضاِت ّللّاِ وَ  ِن الَِّذٌَن  ٌْ ٍة ِبَرْبَوٍة أََصاَبَها َوابٌِل َفآَتْت أُُكلََها ِضْعَف ْن أَنفُِسِهْم َكَمَثِل َجنَّ َتْثبًٌِتا مِّ

ٌُِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ  ُهْم َربَُّك ٕ٘ٙ) َوّللّاُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌرٌ َفإِن لَّْم  نَّ ٌَ َوفِّ ٌُ ا لَ ( البقرة( هذا إنفاق، )َوإِنَّ ُكـالًّ لَّمَّ

ْعَملُوَن َخبٌِرٌ ْعَمالَُهْم أَ  ٌَ ُه بَِما  ُه ِبَما َتْعَملُوَن ( هود( )َفاْسَتقِْم َكَما أُِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك َوَلَ َتْطَغْوْا ٔٔٔ) إِنَّ إِنَّ

( هود( الكالم على العمل فقدم العمل هذا فً القرآن كله إذا كان الكالم لٌس على العمل أو على ٕٔٔ) َبِصٌرٌ 

ُر أَْلَف ّللا تع ٌَُعمَّ َودُّ أََحُدُهْم لَْو  ٌَ اٍة َوِمَن الَِّذٌَن أَْشَرُكوْا  ٌَ اِس َعلَى َح ُهْم أَْحَرَص النَّ َسَنٍة َوَما ُهَو الى )َولََتِجَدنَّ

َر  ٌَُعمَّ ْعَملُونَ ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب أَن  ٌَ ُبوْا أََلَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة ( البقرة( لٌس فٌها عمل، )َوَحسِ 6ٙ) َوّللّاُ َبِصٌٌر ِبَما 

ْنُهْم  وْا َكثٌٌِر مِّ ِهْم ُثمَّ َعُموْا َوَصمُّ ٌْ وْا ُثمَّ َتاَب ّللّاُ َعلَ ْعَملُونَ َفَعُموْا َوَصمُّ ٌَ ( المائدة( َل ٌوجد 1ٔ) َوّللّاُ َبِصٌٌر ِبَما 

َماَواِت َواأْلَْرِض  عمل، )إِنَّ  َب السَّ ٌْ ْعلَُم َغ ٌَ  َ ُ ّللاَّ ( الحجرات( ٌتكلم عن ّللا تعالى 8ٔ) َبِصٌٌر ِبَما َتْعَملُونَ َوّللاَّ

 فٌقدم صفة من صفات ّللا تعالى. 

 

 الىصبيب العمليت:

 . ال تقدمً قول أي أحد على قول هللا ورسوله 

 . ) وجوب التأدب مع رسول هللا ومع سنته ومع ورثته ) العلماء 

  اتباعها .متى  استبانت سنة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وجب 

  قال طلق بن حبٌب ) تقوى هللا أن تعمل بطاعة هللا ترجو ثواب هللا وأن تترك معصٌة هللا على نور

 من هللا تخشى عقاب هللا ( .

  عدم رفع الصوت والخصام .االلتزام بمن األدب إذا زرت مسجد الرسول 

 اإلٌمان به والحب  من األدب تمٌٌزه صلى هللا علٌه وسلم برسول هللا واجب على األمة ووجوب

 الذي ال ٌتم اإلٌمان إال به .

 . الحذر من عدم التأدب مع الرسول صلى هللا علٌه وسلم خشٌة أن ٌحبط عمل العبد وهو ال ٌشعر 

 . هللا ٌمتحن القلوب باألوامر والنواهً والمحن 

 . األدب ٌدل على العقل 

 . ال تأخذ خبر حتى تتثبت منه 
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 العدل ٌؤخذ منه والكاذب مردود علٌه .الفاسق ٌلزم التثبت من خبره و 

 . ال تتبع الرخص فً الفتوى 

 ب ) اللهم حبب إلٌنا اإلٌمان وزٌنه فً قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق العصٌان واجعلنا من  ًادع

 الراشدٌن .

 ستقام على الدٌن القوٌم والصراط المستقٌم وضده الغاوي الذي االراشد هو الذي صلح علمه وعمله و

 .إلٌه الكفر والفسق والعصٌان حبب 

 . الفاسق طبع هللا على قلبه 

 . إذا حبب إلٌك اإلٌمان وزٌن فً قلبك فهو نعمة فاشكر هللا علٌها 

 . اإلصالح بٌن الناس أجره عظٌم 

 . ٌجوز الكذب فً اإلصالح بٌن الناس 

 عً أحدهما لقرابته .العدل أال ٌرا 

 .  أقسط واعدل فً كل من تولٌت أمره مثل عدل الزوج فً أهله وأوالده 

 . بشرى للمقسطٌن فهم على منابر من نور ٌوم القٌامة 

 الفرح . ركة فًامن موجبات األخوة اإلٌمانٌة المناصحه ,النصرة , المواساة عند الحزن . المش 

 له ٌدخل فً األخوة اإلٌمانٌة فٌجب له أن تحب له ما تحب كل من ٌؤمن باهلل ومالبكته وكتبه ورسو

 لنفسك .

 . حرم اإلسالم التحاسد والتناجش والتباغض فالمؤمن للمؤمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعض 

 . االختالف سبب الهالك 

  . إذا تمت األخوة اإلٌمانٌة حصلت على السعادة فً الدنٌا وآلخرة 

 ٌكون خٌرا منك عند هللا . السخرٌة محرمة فال تسخر بأحد فلعله 

 . الساخر ٌدل على أنه معجب بنفسه 

 . الساخر ممتلا قلبه بمساوئ األخالق متحل بكل خلق ذمٌم متخل عن كل خلق كرٌم 

 . ) قال النبً صلى هللا علٌه وسلم ) بحسب امرئ من الشر أن ٌحقر أخاه المسلم 

  نفسكم ( .علٌه بالنار ) وال تلمزوا أ متوعدٌحرم الهمز وهو الفعل  واللمز وهو القول وكالهما 

 ا باأللقاب ( أي ال ٌعٌر أحدكم أخاه وٌلقبه بلقب ٌكره أن ٌقال فٌه .و) وال تنابز 

 . األلقاب الغٌر مذمومة مباحة 

  من صدر منه المحرمات المذكورة فً األعلى علٌه المبادرة بالتوبة إلى هللا وٌخرج من حق أخٌه

 ار له والمدح له عند الناس  مقابل ذمه .المسلم باستحالله واالستغف

 . نهى هللا عباده عن كثٌر من الظن وهو التهمه و التخون لألهل واألقارب والناس فً غٌر محله 

  قال عمر رضً هللا عنه ) ال تظنن بكلمة خرجت من أخٌك المؤمن إال خٌر وأنت تجد لها فً الخٌر

 محمل ( .

 ظن فإن الظن أكذب الحدٌث ( .قال صلى هللا علٌه وسلم ) إٌاكم وال 

 . ال ٌقتصر ظن السوء على صاحبه بل ٌتطور للحسد والبغضاء والتجسس مرتبط به ثم بعده الغٌبة 

 . نصف العافٌة فً التغافل 
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   قال األوزاعً ) التجسس البحث عن الشًء . والتجسس االستماع إلى حدٌث القوم وهم كارهون أو

 ٌستمع على األبواب ( . 

  المسلم تتبع هللا عورته من ٌتتبع هللا عورته ٌفضحه فً جوف بٌته  أخٌهعورة  من تتبع. 

 أعظم حرمةحرمتك وللمؤمن  وأعظم أعظمكالكعبة فقال ما  إلىر ابن عمر رضً هللا عنه ٌوما ظن 

 عند هللا منك .

 . التكرٌم بالتقوى ال بالحسب والنسب 

 كلما كانت التقوى أكثر كان تكرٌم هللا للعبد أعلى . 

  قبابل ن هللا جعلهم شعوب واألنساب مطلوبة ألمعرفة  أنمن سورة الحجرات دلٌل على  31آٌة

 للتعارف.

  فضل الجهاد ) من مات ولم ٌحدث نفسه بالغزو مات مٌتة الجاهلٌة ( وفً رواٌة ) مات على شعبة

 من النفاق ( .

 ًفرزقه الشهادة ولو مات على  ٌرزقك الشهادة فً سبٌله فمن صدق مع هللا صدقه هللا أنهللا  ادع

 فراشه .

 وكفر وفجور ونفاق وصدق نٌة فهذا ٌدعوك للحٌاء من هللا  إٌمانن هللا ٌعلم ما فً قلبك من احذر فإ

 للناس . أعمالكفال تذكر 

  ٌستحى  أن أحقفاهلل  ,معروفك فً المجلس الذي هو فٌه يتذكر أنتستحً إذا قدمت ألحد معروف

 منه .

 

 :مع خىاتيمهب  سىرة  الجبثيتتىبسب فىاتح 

َ َسمِ     َ إِنَّ ّللاَّ ِ َوَرُسولِِه َواتَّقُوا ّللاَّ َديِ ّللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُموا َب َها الَِّذٌَن آََمُنوا ََل ُتَقدِّ ٌُّ ا أَ ٌَ (( هذا مطلع ٌٌٔع َعلٌٌِم )بدأت )

ٌحكم ّللا تعالى به. َل تذكرون السورة، َل تقدموا معناها َل تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترئوا علٌه قبل أن 

حكم أو تجترئون على إصدار حكم َل تجترئوا وَل تقطعوا أمراً إَل بعد أن ٌحكم ّللا فٌه وقال فً آخرها )قُْل 

ٍء َعلِ  ًْ ُ ِبُكلِّ َش َماَواِت َوَما ِفً اأْلَْرِض َوّللاَّ ْعلَُم َما ِفً السَّ ٌَ  ُ َ ِبِدٌنُِكْم َوّللاَّ (( كؤن الحكم قبل ٌٌٙٔم )أَُتَعلُِّموَن ّللاَّ

َ َسِمٌٌع َعلٌٌِم ) (( ٔحكم ّللا كؤنهم ٌعلمون ّللا. هل أنت ُتعلِّم ّللا؟ كال، إذن َل تقدموا. فً األول قال )إِنَّ ّللاَّ

ٍء َعلٌٌِم ) ًْ ُ ِبُكلِّ َش مَ ٙٔوفً الختام )َوّللاَّ َب السَّ ٌْ ْعلَُم َغ ٌَ  َ اَواِت َواأْلَْرِض (( ولٌس هذا فقط وإنما ختمها )إِنَّ ّللاَّ

ُ َبِصٌٌر ِبَما َتْعَملُوَن ) موا 8َٔوّللاَّ أتعلّمون ّللا بدٌنكم؟ َل  -(( سمٌع بصٌر بكل شًء وعلٌم بكل شًء. َل تقدِّ

 تقدموا أسلوب نهً واستفهام استنكاري أنكر علٌهم هذا األمر كٌف ٌقدمون؟ هل ٌعلّمون ّللا؟ إذن َل تقدموا.
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